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 | רעד

 רענַאקירעמַא-שידיא
 רענדע ר

 ,שיאערּבעה ןוא שילגנע ,שידיא ןיא סעדער 521 ןופ ךוּב א
 רענדער עש'ידיא עטסערג יד ןּופ טסאפרעפ

 ,רעלעטשטפירש ןּוא

 ןופ טריטקַאדער

 ץיוװָאקילעז .ג .ּפָארּפ

 ינַאּפמַָאק ננישילבַָאפ ורבכיה
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 רעּבעגסיורעה יד ןּופ רעטרעוו ראּפ א
 רענאקירעמא-שידיא , ןּופ ענאלפיוא רעטייווצ רעד ּוצ

 ,"רענדער
 -שידיא ןופ עגאלפיוא עטשרע יד ןעּבעגעגסױרַא קירוצ רהָאי ַא טימ ןעּבאה רימ ןעוו

 ןחעצ ןופ עגאלפיוא עצנַאג יד זַא טמיויטעג טינ רימ ןעּבָאה ,רענדער רענאקירעמא

 ןעגנואווצעג ןעלעוו רימ ןוא טייצ עצרוק ַאזַא ןיא ןערעוו טפיוקרעפ טעוװ רעניּב דנעזיוט

 .עגַאלפױא עטייווצ ַא ךינ ױזַא ןעכַאמ וצ ןייז

 םעד ןעּפַאטוצנָא קרעוו םעועיר טימ ןעגנולעג זיא זנוא סָאװ אזֹלַא זנוא טהערפ סע
 "ירעמא-שידיא ןופ גלָאּפרע רעגיטבערּפ רעד ןעד ,םונ ױזַא קלָאפ ןעשידיא ןופ קפוד
 ןעדיא ונוא ייּב םלהעפעג טאה ךוּב ַאזַא יװ טצעי זנוא טוייוועּכ רענדער רענאק
 ןער טלעװ רעד ןעלייהט עלַא ןיא ךיוא רונ ,ןײלַא םי טייז רעדצ ןופ רונ טינ ,לַארעּביא
 ךיוא עדנעזיוט יד ןיא ןעראוועג טפיוקרעפ זיא דנַאה ןיא טצעי טלַאה היא סאוו ךוּב םָאד
 ןיא ,ערעגעק ןוא ןעטַאַאטש עטגינייארעפ יר ןיא יוװ םונ ױזַא אקירּפַא=דיז ןוא דנַאלגנע ,יא
 םיליּכשמ עטנענימָארּפ עגילדנהעצ רַאגָאז ןוא ,אניטגעגרַא ,דנַאלסור ,ןעינעמור ,ןעיצילַאג
 רעד !|זיירפ םעד ןעגינעגרעפ טימ טלהָאצעג ןוא ךוּב ןעזיד טרעדָאפעג ןעּבָאה םילשורי ןיא
 ןיא קרעוו ַאזַא זַא ןעדיא ןעסַאלק עלַא וצ לַארעביא טלהעצרעד טָאה ןײלַא ךוּב ןופ ןעמאנ
 -עג עסיוועג ייּב עדער א ןעטלַאה ןופ טסנוק יד ןענרעלרע וצ עימערַאקַא עגידנעטשלָאפ ַא
 ,םַאּפש ןוא טסנוע ,דייל ןוא דיירפ ןופ ןעטייהנעגעל

 ,עגַאלפיױא רעטשרע רעזנוא ייּב טרהעלקרע ןעּבָאה רימ סָאװ טנייה ןעלָאהרעריװ וימ
 לָאמ ףניפ שטָאח ןעדַאלעג טינ זיא רעכלעוו דנַאל ןיא זנוא ייּב ריא ַא ָאטינ ןיא סע ןַא

 ,םעקנַאּב ַא ,הרוּתהמויס ַא ,הנותח ַא ,םיאנּת ַא ,הוצמ=רּב ַא ,הליט=תירּב ַא וצ רהָאי ;'כרוד
 יעמ טרַאװרע ,ןעדַאלעג טייז רהיא ואוו תוחמש עזעיד ןופ עדעי ייּב .וו ,ז .א עקנַאילוה ַא
 ןיז ןענעק וצ תנּתמ יד טָאה רעדעי טינ יו ױזַא ןוא ,ןעגָאז םעפע טלָאז רהיא ,ךייַא ןופ
 ,ןָאהט ןעק רענרער רעטינעג ַא ךילנהעוועג יו ,ליוט ןופ תומכח ןעטיש ןוא ןעלעטשקעװַא
 .רעזייוו=געוו רערהַאװ רעד ךוּב ַאזַא זיא



 -עצרעפ לעיפ זיא רענדער רענאקירעמא-שידיא ןופ עגַאלּפױא עטייווצ עזיד

 סָאװ טימרעד ךיוא יוו טנאסערעטניא טסכעה ןענייז סָאװ םעדער עיינ עגינייא ךרוד םרעמ

 -ערעטניא גונעג טַאהעג טינ רשפא ןעּבָאה עכלעוו םעדער עכנַאמ ןעזָאלעגסױא ןעּבָאה רימ

 .ןעריא ןעסאלק עלַא ריפ עס

 וצ םױרטרעפנַא רימ ןעבָאה ,עטשרע יד יװ טקנופ ,עגאלפיוא עטייווצ עזיד ךיוא

 לייוו ,ןערעוו טלעטשעגרָאפ טינ ףראד סָאוו ןָאזרעּפ ַא ,ץיוואקילעז .) ראסעפארפ

 -עטיל עטלעטשרעפ ענייז רעטנוא ךיוא יװ ,ןעמאנ ןעזיד רעטנוא םהיא טנעק עלַא רהיא

 עשיווטיל יד , ,"סוקיטעהטסע , ,"ףָאזָאליפ רעשיווטיל רעד, ,"ןויטבמס, :ןעמענ עשירַאר

 -ער טָאה ץיווָאקילעז ררעה סָאװ רעסיוא זַא ןעסעירעפ טינ טפראד רהיא ,וז .ז ,א "תינמבח

 -טפירש ןוא רענדער עשידיא עטסערג יד ןופ סעדער עטסעב יד ךוּב ןעזיד ריפ טריטקַאד

 -יוא ,שילגנע ןוא שידיא ןיא םערער זנוא ריפ טסַאּפרעפ לעיצעפס ןעבָאה עכלעוו רעלעטש

 ךיוא ןילַא ץיווָאקילעז רעטקאדער רעד טָאה ,סעדער עטלעטשעּב ערטערפ עלַא עזיר רעמ

 :טסייה םָאד ,שילגנע ןוא שיאערּבעה ,שידיא ןיא םעדער עגילדנהעצ עגינייא טסאפרעפ

 | ךארפש=ס'דנאל רעד ןיא ןוא ןארפש=רעטומ עטלַא רעזנוא ןיא ,ךארפש=תולג רעזנוא ןיא

 יירד עלַא ןיא סעדער חוצמ-רּב 76 ערעזנוא ףיוא טביוועג לעיפ רימ ןעגייל טפיוהרעּביא

 ,לרעּפ עגירעּבעל ערהַאװ ַא זיא עדער עדעי סָאװ , ןעבארּפש

 דירפ ריפ טּפיוהרעביא זיא רענדער רענאקירעמא-ש'ידיא ועד להָאוװּבֶא

 טינ רימ ןעלפייווצ ךָאד ,טסנוקײרענדער יד ןיא טינעג טינ ןעגייז עכלעוו ןעשנעמ=טַאוװ

 ןוא םינשוד ,םיפיטמ ,רעגידיירפ ,םדנערעווער, יו ,רענדער עלענָאיסעּפָארּפ ךיוא ןַא

 טעװ טקנופ ןעזיד ןענעוו רונ םעיינ רצוא ןַא ךוּב ןעזיד ןיא ןעניפעג ןעלעוו "רערושטקעל

 םעד רעּביא רעטקארער ןופ המדקה רעד ןיא רעטייוו ןעמייהלעצנייא רתעמ ןעניפעג רהיא

 זיא ,ןעגָאז םיניבמ טול ,עבלעוו חמדקח עגיטכערפ ַא -- *טסנוק ןייז ןוא רענדער ןעמוג

 .טסָאק ךוּב סָאד לעיפיוו זיירפ םעד תטרעוו ןײלַא סָאד

 םוּבלֲא רעשידעּפָאלקיצנע רערהאוו ַא ןיא רענדער רענאקירעמא-ש'ידיא רעד

 ןוא דיירפ רעשידיא רעּביא ןעקנאדעג עטסנהעש יד טלאהטנע רע לייוו ןעכארפש יירד ןיא

 "סאו ַא םלֵא ןעמלאטשנַא ערהעל עשידיא ןיא ןעצטונ לעיפ ןעגניירב ךיוא ןעק ןוא ,דייל

 .ןערעטלע יד ריפ יוו טקנוּפ דנעגוי עשידיא יד ריפ ןענָאיצקעל עגיטבערּפ ןופ גנול

 ,אק גנישילּבאפ ּורּביה יד

 ,מ"סרת הפונה ,קרָאונ



 ,טסנוק ןייז ןּוא רענדער רעטוג רעד
 ןעגייטשפיורא ליוװ רעכלעוו רענדערא ריפ םיללּכ עגיטכיוו

 .טמהירעּב ןערעוו ּוצ החלצה ןופ רעטייל םעד

 ,רענרער רענאקירעמאישידיא רעד
 שילגנע ןיא רעדָא שידיא ןיא םלוע ןייֵא רַאפ רענדער רעטונג ַא ןײז ּוצ

 -וצ עטסניק עגינייא ןעגינייארעפ ןעמ ףרַאד ,ךַארּפש רעכלעוו יּכַא ןיא רעדָא
 קיומ איד טסַאפרעפ רָאטיזָאּפמָאק רעד :רעיל ַא לשמל טמהענ .,ןעממַאו
 טגניז רעגניז רעד ןוא ,רעמרעוו טימ עידָאלעמ עזעיד טערײלקעּב טעָאּפ רעד
 'ייא ןעגינייארעפ ןעמַאזוצ םעלַא סָאר זּומ רענדער רעד .עמיטש ןייז םימ סע
 -עּב טשרעוצ רע ףרַאד ,רָאטַארָא רעסיֹורג ַא ןערעוו ליװ רע ּביֹוא ,ןײלַא רענ
 ףיֹוא רעדָא המיּב רער ףיֹוא ןעלעטשרָאפ טהעג רע סָאװ ןעקנַאדעג יד ןעפַאש
 -נילק ענהעש טימ ןעדיילקעּב ןעקנַארעג עזעיד ףרַאד רע ; עמרָאּפיטַאלּפ רעד
 איד םימ ןענארטרָאפ רעטרעוו עזעיד זּומ ןײלַא רע ןּוא --- רעטרעװ עדנעג
 ,רעיל ןייז רעגניז ַא איו טיײקכילטקניּפ עּבלעז

 רהעז זיא רענדער עטּונ ןּופ ןעטנעלַאמ עזעיד ןּופ רעגיצנייא רעדעי
 ןייז ןעװמ ןעּבעגסױֹרַא ליװ רענדער רעד סָאװ ןעקנַאדעג איד : גיטכיוו
 ,טלעטשעגנעמַאזּוצ ןהעש ןּוא .ןייר ןייז זּומ ךַארּפש איד .גירעּבעל ןּוא רהָאלק
 ךיז ןעומ רענדער ןּופ תֹועּונּת יד ןּוא ,דנעגנילק ןייז ףרַאד עמיטש יד
 ןעשיווצ רענרער יײװצ זיֹולּב ָאד ןענייז סע .רעטרעװ יד ּוצ ןעסַאּפּוצ
 ןוא ,לָאמַא טימ תֹולעמ עללַא עזעיר ןעצטױעּב עבלעוװ רענרער דנעזיֹוט
 רּברמ רעד ןיא םּולּבַא יװ ןעטלעז רענדער רעסיורג ץנַאנ ַא זיא םּורַאד
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 טנַאיללירּב ַא איו רע זיא ,ךיז טזייוועּב רענרער רעטשטנעּבעג ַאזַא ןעוו ןּוא

 ,רעטסניפ רעד ןיא

 טצעי טלַאה רהיא סָאװ רענדער רענאקירעמא-שידיא רעד
 ריפ רּונ ,רענרער עללַאנָאיסעּפָארּפ ריפ ןערָאװעג טכַאמעג טינ זיא דנַאה ןיא
 עצרוק רעייז ןיא טרהעלקיע ךייַא ןעּבָאה רעּבעגסיורעה איד איו ,קלָאפ םָאד
 רנערעווער זיא רע ּביֹוא ,גנּורהַאּפרע טימ רענדער ןעטינעג םעד ריפ ,המרקה
 עללַא עועיר ,שורָאל ַא ןופ רעטסַאמ-רנערג רעדָא ןשרד .רעגידיירּפ רעדָא
 הנותח ַא אייּב ןעגָאז אּוצ ןעּבָאה אייז סָאװ ןײללַא ןעסייו רענדער סקלָאפ

 ראפ טינ ןּוא ,היול ַא אייּב הלילח רעדָא החמש ַא אייּב ,םויס ַא אייּב רעדָא
 ןא רענדער רענַאקירעמַא-שידיא ןעזעיד סיֹורַא רימ ןעּבעיג אייז
 עכלעוו טסעג ענערַאלעג יר רַאפ זיא ךוּב ַאזַא ןּופ תוחילש איד .ןעכַארּפש ייווצ
 ,ןעטייהנעגעלעג עסיוועג אייּב ערער ַא ןעטלַאה אּוצ םרעדאפעגפיוא ןערעוו

 ַא ךוּב ַאזַא זיא אייז ריפ .רעטרעװ רָאּפ ַא ןעגָאז אּוצ םנעטסגינייוו רעדָא
 ןופ םערער עגילדנהעצ ןעניפעג ָאד ןעלעוו אייז ,םירוהמ-טכייל רערהַאװ
 ןעבעל ןעשיריא ןּופ ןעטייהנעגעלעג עללַא אייּב רענדער עשיריא עטמהירעּנ
 םלֹוע-תיּב ַא ויִּב ,םיאנּת ַא ןּוא הלימ-תירּב ַא ייּב עדער בוט-לזמ ַא ןופ
 זיּב הנותח ַא אייּב ערער ַא ןופ ןּוא--הבצמ ַא ףיֹוא םלעטש ןעמ ןעוו עדער

 טסייה סָאר--"טכַאנ-םוג, טגָאזעג ןנוא טָאה סָאװ דניירפ ַא ףיֹוא דפסח ַא

 !םֹולשה-וילע זיּב בֹוט-לזמ ןּופ סעדער עשידיא :טרָאװ ןייא טימ
 טינ ןעניז ןיא רימ ןעּבָאה םיללכ עגיטביוו עזעיד ןעּבירש רימ ןעוו

 ןערעוו ליוו רעכלעוו רענדער א ךיוא ןרעדנָאז ןיילא טסעג ענעדאלעג איר רונ
 ךייַא אייּב ןעלקיווטנע טינ םעוו ךּוּב רעזעיד ּביֹוא טסייוו רעװ לייוו ,טמז ירַאּב
 ּו המשנ רעייֵא ןיא טלעמערדעג טצעי זיּב טָאה סָאװ טסנוק רענדער איר

 ,רענרער ןּופ ךארּפש איד
 םוקילּכוּפ ןייא ַא אּוצ טדער אקירעמַא ןיא רענדער רעשידיא ַא ןעוו

 ךיז רע טכַאמ טסנָאז לי ,שילגנע ענהעש ַא ןעביֹורּבעג רע זי : ,שילגנע ןיא
 -עג רע וּומ ,שידיא ןיא םלֹוע ןייֵא אּוצ טדער רענדער רעד זעו .דילרטכעל
 :רטפ עטלא אּוצ ךילדנעטשרעפ ןיז לאז סָאװ שידיא עטנַאנעלע יִא ןעכיורג
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 װ .ז .א ,רענַאיצילַאג ,עשינעטור ,עשיוומיל ,עשיסור ,ןעדיא ןעסַאלק ענעדעיש
 רֹוד ןימ ַאזַא ּבָא םינ ךיז טלעגיּפש טלעוו רעד ןופ דנַאל ןייק ןיא לייוו
 ,ןעמַאמש עטנינייארעפ איר ןיא זנוא אייּב איוו ןעמקעלַאיד עשידיא ןופ הגלפה
 ,טרילָאּפ ןּוא טצטמינשעג-טנַאגעלע ןייז םּורַאד זּומ רענרער ןּופ ךַארּפש איד
 יֹוא ךיז אייז וערילרעפ ,ןעקנַאדעג עטסנהעש איר ןעגיריירפ טגעמ רהיא
 עשיריא עגיטכערפ ןּוא עגיטפערק-ענהעש ַא ןיא רעּביא טינ אייז טּביִג רהיא
 רעד טוייוועּב סע איוװ ןעדיא ןעסַאלק עללַא אייּב טּבעילעּב זיא םָאװ ךַארּפש
 ןיא לעקימרַא ןעמּונ ַא ןיא רענרער ןעשידיא ןעטוג ַא ןופ גלָאּפרע רעסיזרג
 עללַא ןּופ טעמּכ טצעשעג ןּוא טרעדנואוואּב ןערעװ סָאװ טַאלּב ןעשידיא ַא
 ןעריא איד ןּופ עמהַאנסיֹוא ןַא טימ אקירעמַא ןיא ןעטעטילַאנָאיצַאנ .עשידיא
 סָאװ ןעכַארּפש עבילנהע ןּוא ,שיזיֹוצנַארפ ,שיּבַארַא ,שינַאּפש ןעדייר סָאװ
 , שטייר-שיריא רעזנוא טימ ןָאהט אּוצ טינ רָאג ןעּכָאה

 ענהעש ַא ןעביֹורּבעג אּוצ דֹוס רעד זיא סָאװ :ןעגערפ רשפא טעװ רהיא
 םעװ ,ןהעש טקנייד !ךַאפנייא ץנַאג זיא סע +םלוע ןירַאפ ךַארּפש ןעמולּכ
 לעטנַאמ ַא איו רהעמ טינ ךָאד ןענייז רעמרעוו לייוו , ןהעש ןעדייר רהיא
 ןופ טקנעד רהיא ןעוו .ןעקנַארעג ערעייֵא ןייא טלעקיוו .רהיא ןעבלעוו ןיא
 ,רעטרעוו ענהעש ןעניפעג אייז אּוצ רהיא טעװ ,ןעכַאז ענהעש

 ןעטרַאװרע טינ רהיא טנעק םערער אייווצ רעדָא ענייא טימ ,ךילריטַאנ
 ןעקַאה ןעמ וּומ רעימש ַא ןירעוו ליוו ןעמ ןעוו .ךַארּפש רעיא ןערילָאּפ אּוצ
 ,"רעטסיימ ןער טכַאמ גנוּביא, ןעגָאו ןעשטייד ערעזנוא איו ןּוא ,ןעזייַא ן'טימ
 אייז זיּב ,רעטרעוו ענעּבעילקעג ענהעש איר ןערייר ןיא גנַאל יֹוזַא טכוז ןעמ
 -על איװ ליֹומ רעייֵא ןופ טכייל םיֹורַא ןעהילפ אייז ןּוא ,ףיֹוא ךייא ןעכוז
 | , לירעּפ עגידעּב

 .ןערעדליש אּוצ רענדער ןּופ טסנוק איר
 לייוו .,ןערערליש אּוצ טסנוק איד טמוק ךַארּפש ענהעש ַא אּוצ טסּכענ

 רהיא ןעוו ןעטָארעג ןייז טינ עדער איד ןעק ,ןערערליש ןּופ טסנוק איד ןהָא
 .שריה .ג לימע .רד איו רעדָא ,ןַאיַארּב .ש םַאילליװ איו ,יודרָאנ סקַאמ .רד איוו ךַארּפש ענהעש ַאזַא ןעכיֹורּבעג וליּפַא טלָאז
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 ןהֶא טנַאסערעמניא גיטלַאװעג זיא ערער רעיײַא זַא ןייז ןעק םע

 סָאװ ןעטקַאפ עגידריווקרעמ םיקילּבוּפ םעד טלייצרעד רהיא לייוו ,גנורעדליש
 טסכעה ןופ רצֹוא ןַא אייז רַאפ םָאה רהיא רעדָא ,ןעסיוו לי םֹלֹוע רעד
 וַא ןעסעגרעפ טינ רעּבָא טפרַאד רהיא }סמוטַאד ןּוא רעפיצ עטנַאסערעטניא
 רעייז אּוצ םינ רעּבָא ,םלֹוע ןּופ ףּפָאק םּוצ רהיא טדער ןעטקַאפ ערעייַא טיט
 רעיא ןּופ ןעלהיפעג איד ףיֹוא ןעלּבמיצ ןַאד רּונ טנעק רהיא ןּוא ,ץרַאה

 יּבָארַא טעװ םלֹוע רעייֵא .ץ רַא ה רעייז אּוצ םדער רהיא ןעוו ץנעידיֹוא
 ,סטנעמּוגרַא ,רעפיצ ,ם'קיטסיטַאטס טימ קעהטָאילּביּב עצנַאג ַא ןעגנילש

 םיֹוא טצמוּפ רהיא עכלעוו טימ ןעּפָאזָאליפ ןופ ךַאלמרעװ ךיילנ ןּוא םישרדמ
 זיױלּב .םּוקילּבּוּפ ַא ןערעטסייגעּב טינ ןעק סעללַא סָאד רעּבָא ןערער רעיא
 -פיֹוא ןעק ,ךיז טעּב סע ּואוו איירשעג ןייא ,ץרַאה םּוצ קנופ רעכילמעג ןייא
 זַא גנורעטסייגעּב ערליוו ַא טימ םיפ איד ףיֹוא םלֹוע ןעצנַאג רעייַא ןעללעטש
 .טנעלַאט רעייַא דֹובּכל אײרעשטַאּפ ָאװַארּב איד ןּופ ןעכַארק טנע וו איד

 ןעטקַאּפ ןעּבעג ערער ַא ןיא טּפָא רהעז ךיֹוא זּומ ןעמ זַא ,תמא זיא סע
 םרעיצרעפ ןוא םַאזגנַאל ןענע'בנג'נייר ַא ןעמ זּומ סָאד רעּבָא ,רעפיצ ןוא
 ַא טימ רעדָא על'השעמ סיקלָאפ ַא ,עטָאדקענַא טימ ,ץטיוװ ַא טימ ןעשיווצ
 ַא ןּופ עדנע איד .ןעצרַאה םּוצ ןעדייר רעּבָא זיא ךַאז טּפיֹוה איד ,לשמ
 רעממיא זומ--שילגנע ןיא םע טפּור ןעמ איו *ןעשיירָארעּפ , איד---ערער

 רעזיד ןעוו ןּוא ,לכש רעייז אּוצ טינ םיקילּבוּפ ןּופ המשנ רעד אּוצ ןערילעּפַא
 ערעײַא זַא ןייז רעכיז רהיא טנעמ ,ָאטינ זיא עדער רעייַא ןּופ ףֹוס םּוצ קַאנק
 איֹוזַא טינ סיוועג ןעלעוו יז ןּוא ,זייַא איו טלַאק ןעּבעילּבעג ןענייז רערעהּוצ
 .ןערעה רערעיװ ךייַא ןעֿפיֹול ךיג

 .דעטלאה ּוצ ךיז איו ןּוא ,רענדער ןּופ תועונּת איד
 טנייז גנורעדליש ענהעש טימ ןּוא ךַארּפש ענהעש ַא טימ טרַאװ רעּבָא

 , גלָאפרע סיֹורג טימ ןעמהענסיֹוא טליװ רהיא ןעװ *אצֹיי, טינ ךָאנ רהיא
 מימ ןעּבעג ּוצ רעּביא גנורעדליש ענהעש עזעיר איו ןעסיוװ ךיֹוא טזומ רהיא
 ,תֹועּונּת רעדָא "קימימ, עגיטכיר איד ןופ גנּוטיילנעּב איד טימ ןּוא קַאמשעג
 .עטכַאמעג ןייק טינ עכילריטַאנ ַא ןייז ללָאז גנורעטסיינעּכ רעייֵא זא
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 טכאמ רעכלעװ ,רענדער ַא איו ךילרעכעל רהעט ןייז םינ ןעק סע
 ןייז רעדָא ןאזרעּפ ןייז טינ ןעסַאּפ סָאװ ,ןעגנּוגעװַאּב עשלַאּפ רעדָא עשעראנ
 ּוצ איו ןעסיוו ללאז רענדער רעד זַא ניטכיוו רהעז ְךיֹוא זיא סע .עממימש
 עכלעו ,רענרער אד ןענייז םע .ןרעװ גירעזייה םינ ךאד ןוא ךיֹוה ןעדייר
 יז ןעמ טרעה ךָאד ןּוא ,ליקערּב ַא ּוליִפַא "ץלעּפ םעד טינ ךיז ןעסייר,
 עכלעװ ,רענדער עטינעג-טינ ךס.ַא ןעהעז רימ ,טרהעקרעפ .םונ ץנַאג
 ---גירעזייה דלאּב ְךיֹוא ןרעװ ןּוא תֹוחֹוּכ עללַא טימ ליגרָאג םעד ךיז ןעסייר
 קילגנּוא רעד .לַאז ןּופ ךַאלעקניװ עללַא ןיא ןרעה טינ יז ןעמ ןעק ךאד ןּוא
 יז ןעו ,ןעמהמע ּוצ איו ,טינ ןעסייוו יז סאו ,זיא רענדער עזעיד טימ
 ןעגניירמש ייז .ןעדייר יז ןעװ ,םעהטָא םעד ןעהיצ ּוצ איו ןּוא .,ןעגייווש
 ףעימ םעהטָא םעד ןײירַא טינ ןעהיצ ייז לייוו ,ןעדייר ןיא לעיפּוצ ןָא ךיז
 ףעימ טמיהמע רהיא ןעװ .ןעּביֹוא ןּופ ןעמהמע יז רּונ ,ןעגנּול איד ןיא
 ןּוא גאמ ןעּבלַאה ַא ּוליפַא ןערייר ןענעק רהיא טפראד ,ןעגנּול איד ןיא
 .ןרעװ גירעזייה םינ

 איד ךיֹוא ןרעדנאז ,עמיטש יד רּונ םינ ְךייַא טפלעה ןעמהמע ףעיט
 ןעמונימ ףניפ םעהטַא רעיא טימ טריצישקארּפ ,אּכרדַא .םייהדנוזעג עצנַאג
 -ראמש איד ןופ ןרעו טשַאררעּביא םעװ רהיא ןּוא , גָאט ןיא להָאמ עגינייא
 רעייַא טימ ןתּוחמ רעסיֹורג ַא זיא ןענָאמ רעד .עמיטש רעייַא ןּופ טייק

 עמיטש רעיא ןעק ,ןעמעלַא טימ טינ זיא ןעגָאט רעייַא ןעו ןּוא ,עמימש
 ,ךייַא ןּופ טרַאװרע ןעמ סאוו ,תוקיתמ איד ןּוא םייקראמש יד ןעּכָאה טינ
 רעכלעוו עּוסאַּב ,טרעדנוה:רהַאי ןעמ18 ןּופ רענדער רעשיזיֹוצנַארּפ רעד

 (018188ת 1?מס168) שיזיוצנארפ ןיא םידּפסה עטסנהעש יד ןעטלַאהעג טָאה

 ועכלעוו ,רלעגמלא ,ּפ ןהאשזד ַאגַאקיש ןּופ לֹודג רענַאקירעמַא רעזנוא ןּוא
 (0:8ו0ז9, 118 טסנוק-רענרער איד רעּביא עלעכיּב ןיילק ַא טסַאּפרעפ טָאה
 עטסכַאװש איד טַאהעג ןעּבָאה רענדער עלַאינעג עזעיר---ס0ט1ס0688)
 / ףעימ ןעטהמע ךרּוד רו ןּוא ,ערעירַאק רעייז ןופ גנַאּפנָא ןיא ןעמימש |

 ליװ ךיא .רענדער עסיֹורג ןּופ ןעמימש עגיטכיר איד ןענָארקענ יז ןעּבָאה

 רעקנייד ןעטצמעל ןעזעיד ןופ ּכַאה ךיא זַא ,ןעקרעמַאּב גידנעהעגייּברַאפ ָאד

 ןּופ קעווצ רעד לייוװ ךּוּכ ןעזעיד רַאפ לַאירעמַאמ עטנַאסערעטניא ןעמונעג
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 זיא ,טנייה ךייַא ןעּביג רימ סָאװ ,רענדער"רענאקירעמא-שידיא

 ךיֹוא ןרעדנָאז ,טפרַאד רהיא ןעוו השרד עגיטרעפ ַא ןעּבעג ּוצ ךייַא רונ םינ
 ּוצ ןעראוועג ןעּבעגעג ןיא סָאװ טסנוק עטסנהעש יד ןיא ןעדליּב ּוצ ךייַא
 ןעטכַארטעּב רימ זַא ,תֹווינע לעיפּוצ ןהֶא ןעּפָא ןעגָאז רימ ןּוא ,ןעשנעמ
 ,טלעװ רעיינ רעד ןיא רענדער עשיריא ריפ עימערַאקַא ןַא סלַא ךוּב ןעזעיר
 "ידיא יד ,רענעפילשעג גנּוצ עשעריא יד ןעכַאמ טעװ סָאװ ,עימערַאקַא ןַא
 ,רעכילהערפ תֹוחמש עשידיא יד ןּוא רענילייה סעינָאמערעצ עש

 ? ריּפאּפ ןּופ ערער א ןעזעל ןעמ ףראד
 "!ָאיי ןיא רעפטנע רעזנוא 1 ריּפַאּפ ףיֹוא עדער ַא ןעּביירשפיֹוא ןעמ לָאז

 ּוצנײרַא יז רעסעּב ץלַא זיא ערער איד רעּביא טּבירש ןעמ רהעמ סָאװ ןּוא
 טינ זיא םּוקילּבוּפ םעד ראפ רעיּפאּפ ןופ ןעזעל רעּבָא .ףּפָאק ןיא ןעמהענ
 רהיא ןעװ .ןייז עדער ןייק ןעק ריּפאּפ ןופ טועל ןעמ סָאװ םָאד .ןהעש
 טרעװ ןעטלַאה טפראד רהיא סָאװ עדער ַא להָאמ עגינייא רעּביא טּביײרש
 טפלעה סע ןּוא רעטרעװ איד טימ ,קנַאדעג ן'טימ טנַאקעּב רהעמ רהיא
 .םּוקילּבוּפ ן'רַאפ עדער עזעיר טלאה רהיא ןעװ ,ךָאנרעד לעיפ רהעז ךייַא
 רהיא טנעק ,להָאמ עגינייא ןעּבעירשעגרעּביא ערער רעייֵא טָאה רהיא ןעוו

 טלעמוטצ טינ עוו רהיא ןּוא ,ןערעילרַאּפ טינ ךיז טעװ רהיא זַא ןייז רעכיז

 רהיא עכלעו טימ רעטרעװ עּבלעז איר ןעקניידעג טינ טעװ רהיא ,ןרעוו

 םעד ןעסעגרַאּפ םינ טנעק רהיא רעּבָא ;ןעּבירשעגנָא עדער רעיא טָאה
 .םעמײרּברָאּפ טָאה רהיא סָאװ ,סָאד ןּופ טלַאהניא

 טינ ךיז רהָאמ גינייוסיֹוא טדער רעכלעװ ,רענדער רעטסעּב רעד

 רע סָאװ טיירגעגּוצ ךיז טָאה רערערייא םלֹוע ןַא רַאפ ןעדייר ןעלעטשקעװַא

 ןעסיו ןיֹוש טעװ רע, זַא םיסנ ףיֹוא ןעזָאלרעּפ ךיז ןּוא ,ןעגָאז ּוצ טָאה
 רעשירַאנ ַא זיא סָאד ."ףעדייר ןיא ןעטלַאה טעװ רע ןעװ ןעגָאז ּוצ סָאװ

 יד .רענדער ןעטּוג ןייא איו רהעמ רעייהט טסָאקעג ןיֹוש טָאה סָאװ ,תועט
 עצנַאג איד להָאמ עגינייא ןעּביירשּוצפיֹוא רעהירפ ָאזלַא זיא ךַאז עטסעּכ

 ,ןערעילרַאפ טינ ךיז לָאז ןעמ ,ןעטקנוּפ טּפיֹוה יד סנעטסגינייו רעדָא ,עדער

 -רע םּוקילּכיּפ רעייַא טליוו רהיא סָאװ ,יֹונענ טסייוו רהיא ןעוו זָאד טשרע
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 טלהיפ רהיא ּכיֹוא ,טקנוּפ ןעסיוועג ַא ייּב ןעזָאלוצ ךיז רהיא טנעמ | ,ןעלייצ
 -עטסיינעּב רעיא ףיֹוא ןעזָאלרעּפ ךיז ןּוא ,שזַארוק ןיא טנייז רהיא זַא רונ
 רעּבָא טזומ רהיא .ליומ ןיא ןירַא ךייַא טלַאפ ,םָאװ סָאד ןעדייר ּוצ גנּור
 עבנאמ ןעסעגרַאפ ּוצ םינ םוא---טקנופ רעייֵא ּוצ ןערהעק קירּוצ דלאּב
 . ןעמקנוּפ

 יז זא ,ןיילא קנאדעג םער ייּב טלעמוטראפ ןערעו ןעשנעמ עכנאמ
 ןענערפ יז ןּוא ,טייהנעגעלעג עסיוועג א ייּב ערער א ןעטלאה ןהעג ןעפראד
 , ןילַא ךיז

 ּזֶא ןעמ טגנאפ איװ ,ןעמ טגָאז סָאװ

 ןעמיירגּוצ ךיז ןעגנאפּוצנָא איו טינ סייוו רעכלעוו ,שנעמ רעּבלעז רער
 ןעגעוו ןכש ןייז ּוצ ןהעג ןעק שנעמ רעּבלעז רער טָא ,ערער א ןעטלאה וצ
 ןעצנאגנ םער טימ טּוהמ ,לליוו רע סָאװ ןעגָאז םהיא ןּוא תֹוחילש עסיוועג א
 טּביִג רהיא איו טקנוּפ .ןכש רעייא טימ טוהט רהיא איו םקנופ .,םוקילּכוּפ
 עּבלעז סָאר ,ןעגָאז םהיא טליװ רהיא סָאװ ,סָאד ןכש רעייא ּוצ רעּכיא
 ,זיא "שזורעסעט, רעיא םָאװ רּונ טסייוו רהיא ּכיֹוא ןּוא ,םלֹוע ן'מימ טוהט
 ,טּוג ןייז עדער רעיא זומ

 ,אקירעמא ןיא רענדער עשידיא
 רעד ןּופ קילּכוּפער עטסערג איד ןופ טדאמש עטסערג איר ,קרָאוינ

 ייַּב טסנוק:רענדער איד יֹוזא איו ,לעיּפשייּב ןעטסעּב םעד זנּוא טּביִג ,טלעוו
 להָאמ ןייק זיא רענדער רעשידיא רעמּוג א ןּוא ,ןעהילּב ןייא ןיא םלאה ןעדיא
 עגיזעיר עכלָאז .טצעי איװ דנאל ןיא זנּוא ייּב ןענאטשעג ךיֹוה יֹוזא טינ

 ,ףּפאקזיורק .ש'ריה ,ג לימע ןערָאטקָאד דנערווער איד איו רענדער
 ןאמ.סערגנָאק ןּוא ,םוננאמ הדוהי ,ןאמרעווליס , ןאמלוש

 ,ווער יװ רענרער עניהעפ עכלָאז ןשילגנע ןיא לענאפרלאג ,מ ירנעה
 לעומאס ,שטיוואניּבאר ,יקסנאילרא ,יקסנאילסאמ .ה ,צ
 עטכייל ןיא רענדער עמהענעגנא עכלָאז ;שעריא ןיא תעֶז ןוא ףראד
 רֹוחׁש ,ׁש ,ח .ייער ,ןידאר .רד איו שטייד עמשעדיארעפ ערעלוּפָאּפ

 ךָאנ ןּוא רענרער עשידיא ענעדעישרעפ עללא עזעיר--סחי ,,8 .ווער ןּוא
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 ןעשידיא ןּופ קאמשעג רעד זא גונעג איו רהעמ ןעזייוועּב ,ייז ּוצ עגילדנהעצ
 םעד ןהעטשרעפ ּוצ דנאל ןיא ָאד טעדליּבעגסיֹוא ךילדנע ךיז טָאה םלֹוע

 רעד ,רענרער ןעגיטנייה א ןּוא ןשרד ןעגימייצראפ א ןעשיווצ קוליח ןעסיֹורג
 ןַאמ רעד טינ זיא ,טּבעילַאּב ןיא סָאװ ןעטייצ עגיטנייה רענדער רע'תמא
 ּוצ ארמג רעקימש ,םיקּוסּפ ,םישרדמ טימ לעּכרַא ןּופ טיש רעכלעוו
 טרעװ סָאװ ןַאמ ַא זיא רענדער רע'תמא רעד ;תֹודמֹול ןייז ןעזייוועּב
 ,ןײלַא ךארּפש ןייז טימ רעצרעה טמירומש ןּוא איבנ ַא איו טרעטסיינעּב
 , םילשמ ןהָא ְךיֹוא רַאגָאז ןּוא לּוּפלּפ ןהֶא ,תֹואיקּב ןהא רָאג

 ןיִּב שרדמה:תיּב ןיא זיא ןשרד ןּוא דינמ ןעשידָאמ:טלַא ןּופ ץאלּפ רעד
 ףרַאד ןעמ ןענַאװ ןּופ ,עמרָאּפ-טַאלּפ רער ףיֹוא טינ רעּבָא , בירעמל החנמ
 ,רֹוד ןעגנּוי םּוצ ןעדער ךיֹוא

 דער איד ןּופ ןעטקעטיכרַא עטסערג ןּוא עטשרע איד ,םיאיבנ ערעזנּוא
 סערער עגימכיר איו לעיּפשייּב ןעטשרע םעד ןעּבעגעג ןעּבאה ייז ,טסנוק רענ
 איו סערער ערענהעש ענייק ךַארּפש ןייק ןיא ָאטינ זיא םע ,סםיֹוא ןעהעז
 ָאמינ זיא םע ,טייצ רעייז ןיא טרענּודעג ןעּבאה ּוהימֹרי ןּוא היעשי סָאװ איד
 קלָאפ ןייק ןּוא "וניזאה, ןיא ס'השמ איו עדער עשיטעטסאיַאמ רהעמ ןייק
 רוד ןּופ עדער-רעיֹורט איד איו דּפסה ןעגימרומש רהעמ ַא ןעזייוו-ּוצפיֹוא טָאה
 -עריא רעד זַא טכער איו רהעמ טינ ָאולַא זיא סע .ןתנֹוהי ןּוא לּואש ףיֹוא
 ערעזנוא ןופ טסיײג םעד ּוצ ןערהעק קירּוצ לָאז טנייה ןּופ רענדער רעש
 ,ןעקנַאדעג ,ךַארּפש טימ םלֹוע ןּופ רעצרעה יד ןעמרוטש---רענדער עטשרע
 ,הצילמ ןּוא

 .ןעקערג איד ייּב רענדער עטשרע איד
 עטלַא איד ןיא טנעכייצעגסיֹוא ךיז ןעּכָאה סָאװ ןעדיא יד ּוצ טסּכענ

 ענינייא .ןעקערג איד ןעמּוק ,סערער ןעטלַאה ןּופ טסנּוק איד ןיא ןעמייצ
 ןענייז סָאװ סענעהטסאמעד ןּא סעלקירעּפ ןּופ סערער איד ןופ
 ,ץנַאלג ןּופ רעטסומ ַא לעפייווצ ַא ןהא ןענייז טייצ רעזנוא זיּב ןעמוקעגנָא

 -נעכעירג ןיא טהילּבעג טאה סעלקירעּפ טניז רהָאי 2800 ןיֹוׁש זיא סע
 ץלעוו ןּוא ךָאנ ןענייש טסנוק רענדער ןייז ןּופ ןעלהַארמש איד רעּכָא ,רנַאל
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 סעיפארגָאיּב ןעּביירש ּוצ ץמאלּפ רעד זיא ָאד םינ ,ןעצנעלג גנַאל גנַאל ךָאנ
 -עּפ זַא ןעקרעמַאּב רּונ ָאד ןעלעװ רימ .ערעדנַא רעדָא עשידיא ,םילֹודג ןּופ
 ,ףָאזָאליפ ,טאמָאלּפיד ,טַאדלָאס :םלשומ רעגידריווקרעמ ַא ןעוועג זיא סעלקיר
 טלעווזור ראדאעהט רעזנּוא יװ טעטּכ--רענדער ןּוא רעללעמשטפירש

 ןּוא ,ךילדנירג םינ רעּבָא ,תולעמ עללַא עועיר ךיֹוא טצטיזַאּב רעבלעוו
 רעדָא רענדער סַאלק עטשרע ןייא ריפ טינ םיוועג ךיז טלַאה ןײללַא טלעווזּור
 טלָאװ רעכלעו ,סעלקירעּפ ןּופ טצעי ןעדייר רימ רו ,רעללעטשטפירש
 -רער עכלָאז טימ ּוליִּפַא עמרָאּפ:טַאלּפ רעד ףיֹוא ןעטסעמ טנעקעג ךיז םיוועג

 ,ןאיארּב ,רעטסּבעװ ,אטמעּבמאג ,ןאמסדאלג איװ רענ
 ןייז ,רַאּברעדנואװ ןעוועג זיא הצילמ ןייז , יודראנ סקאמ .רד ןּוא
 ,שירָאלעמ תמא עטמיטש ןייז ןּוא שיטעטסעיַאמ גנּורעטסײיגעּב

 רהָאי טרעדנוה טימ טּבעלעג טָאה רעכלעו סאנעהמסאמעד

 רעּבָא ,קימימ ערעסעּב ַא ןּוא עממיטש עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה רעטעּפש
 .ןעפָארמעג רעּביא םהיא סעלקירעּפ טָאה הצילמ עגידרעייּפ ןיא

 .ןענאיצאנ ערעדנא ייּב רענדער עסיורג איד
 ןיא עפומטש עטסכעה איד טכיירגעג טסנוק רענרער איד טָאה םיֹור ןיא

 עּפורג ַא טימ טלעגנירעגמּורַא ןעוועג זיא רעכלעוו ארעציצ ןּופ ןעמייצ איד
 ,טיּפ ,םאהטמאש דרָאל ,דנַאלגנע ןיא רענרער עטסערג איד ,רענדער

 ,רענדער עשיזיוצנַארפ עטסערג איד ;ןארירעש ןּא ,קריאּב ,סקאפ

 ןָאיצולאווער עסיֹורג איד טימ ןעדנוּכעג-ןעמַאזּוצ ןענייז ןעמענ ערעייז סָאװ
 ,רעטסּבעוװ לאינד איי רענדער רענַאקירעמַא עטמהירעּב איד ןּוא
 ןּופ רעדעי ,ערעדנַא ןוא ,ןוהלאק ,ס ןהאשד ,יעלק ירנעה
 סע טָאה רע רעדייא סייוו ףיֹוא ץרַאװש עדער ןייז טיירנעגּוצ םּוג טָאה אייז
 רעשיזענַאּפַאי רעטסערג רעד ךיֹוא טוהט עּבלעז סָאד .,גינייוו םיֹוא ןעטלַאהעג

 -גניזמ-ּואוו רענדער רעטסערג סַאניכ ןּוא ,אמוקא ןאראּב ,רָאטַארַא
 .גנאפ

 זיא גנּוניֹולַאּב רהיא רעּבָא ,ערעווש ַא זיא ןעדייר אּוצ טסנּוק איד
 רענרער ןעסיורג ן'רַאפ אוו ַאקירעמַא ןיא זנוא ייּב טּפיֹוה רעּביא , גיטכערפ
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 רָאטַארָא רעּפיֹורג רעד .החלצה ןּוא הלּודג ןּופ ןערהימ עלרַא ןעפָא ןעהעמש

 םייקגיניילק ַא םעּפע .ןענָאיצַאנ טלעסיירט ןּוא ןעטלעו ןערעמיצ טכַאמ
 ַא סעּפע !ךַארּפש ענהעש ַא ךרוד ןעזייוועּב ןעק שנעמ רעד תֹורּובג עבלעוו

 -רעּביא טרעוו איז ןעוו ןָאהטפיֹוא ןעק טסנוק רענדער איד סָאװ טייקגיניילק
 ךַארּפש עלעּבָאנ ַא ןיא ןעּבעגעג

 .סיֹורַא היעשי איבנ רעד טָאה טסנּוק ןּוא ךַארּפש ענהעש איד ךרוד
 ןּוא (ןויּכבי רמ םֹולׁש יכַאלמּוו ןיילַא םיכָאלמ איד ןּופ ןערהערט ןעסירעג
 .רעטמעג עשיכירג איר ןעכַאל טכַאמעג טָאה סעלקירעּפ

 איו טצפיזעג היבַאֹומה תּור טָאה טסניק ןּוא ךַארּפש ענהעש איד ךרּוד
 מלעמוטרעפ טָאה ריּפכסקעש רעסיֹורג רעד ןּוא עלעּבײט עטעדנואוורעפ ַא

 ,םּונָאיקּוא םי םער

 ַא ןעזייוו טכַאמעג שמוח רעד טָאה טסנוק ןּוא ךַארּפש ענהעש יד ךרּוד
 רעד ןּוא ,ףסוי-תריכמ ןּופ גנולהעצרע עשיטַאמַארד איד ןעשנעמ טלעוו
 ,םונהיג ן'טימ טציירעג ךיז טָאה עהמעג רעסיֹורג

 טכַארּבעג ּבָארַא בֹיא טָאה טסנוק ןּוא ךַארּפש ענהעש איד ךרּוד
 טָאה ןהָאוסלעדנעמ סעזָאמ ןּוא ,(88 לעטיּפַאק) דרע רעד ףיֹוא טמָאנ
 .לעמיה זיּב ררע רעד ןופ רעמייל ַא טיֹוּבעג

 םייהּת רעזנוא טָאה טסנוק ענהעש ןּוא ךַארּפש ענהעש איד ךֹרּוד

 ענייה ךירנעה ןוא ,(ישפנ:יכרּב ןיא) רּומַאנ עצנַאג איד ןעדייר טכַאמעג

 .ןעלגנע איד טרעפעלשרעפ טָאה

 / ןעקָארשרער קוקבח טָאה טסנוק ענהעש ןּוא ךַארּפש ענהעש איד ךרוד

 ךז טָאה אגוה ראטקיוו ןּוא ,ןּז איד טללעטשעגּבָא , גרעּב איד

 ,םּולּב ַא טימ טעידֹוסיעג
 ױלה הדוהי 'ר טָאה טסנוק ענהעש ןּוא ךַארּפש ענהעש איד ךרּוד

 טָאה ואללעפגנאל ןּוא ,רעניימש ם'םילשורי ןיא ךַארּפש ַא ןעבעגעגנירַא
 | ,ןעזָאר ןיא עלעעז א ןעּבעגעגנײרַא

 קלָאפ ן'ראפ ןעטלַאהעג טָאה השט רעּבעג-ץעועג רעסיֹורנ רעזנּוא ןעוו

 ןטשנּואועג ךיז טשרעוצ רע טָאה ,ןעכיילנ ןייק ךיז ּוצ טָאה סָאװ עדער ןַיז
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 דנומ ןייז ןופ ןעהילפ לָאז ךַארּפש ענהעש איד זַא ןעקילגעּב םהיא ללָאז סע
 רעד זיא ןַאד טייז ןּוא---(יתרמא לטּכ לוּת) יֹוהמןעגרָאמ רעשירפ רעד איו
 עללַא ןּופ רענרער עללַא ריפ סםַארגָארּפ רעגידרעייפ ַא ןעּבעילּבעג שנּואוו
 .רעפ זנוא טָאה רעכלעװ רעטשרע רער ןעװעג זיא השמ ַאי !ןעטייצ
 ןופ ץנַאלג ןעשיטעטסעיַאמ םעד טימ רעטרעװ איירד ןיא טריסערעטניא
 ןּוא םייקססיז רהיא ,רעּביִּפ רהיא ,רעיפ רהיא םיש ,ךַארּפש ענהעש ַא
 .ףּוׁשַּב רהיא

 ןעק ,רימ ןעקנייר ,טסנּוק רענדער איד ןעגעװ גנּוטײלנייַא רעזעיר -
 מימ ןרעטסייגעּב ךיז ןעלעוו עבלעוו עגינעי איר אּוצ ןעצונ עסיֹורג ןעגניירּב
 אּוצ ןעצנַאג ןיא ןעמריוו אּוצ ךיז קשח ַא ןעּבָאה ןעלעוו אייז ןּוא ךּוּב ןעזעיד
 עטסלעּבָאנ איד רעממיא איו רהעמ טנייה טָאה סאו טסנוק רענדער איד
 . ןעדיא ןעסַאלק עללַא ףיֹוא םּולפנייַא עטסערג איד ןּוא ,ריפַאד תֹוחילש

 ,ץיוואקילעז ג 1907 ילוי קראיונ
 אמט" .הרירסטנאאאאאצעטספאיזרסא



 רעגרער רעגאקירעטא-שיריא רעד

 סינכייצרעפ סטלאהניא

 :לייהט רעטשרע
ְ 

 ףאנאליפ רעשיושיל 8 , , , , ,רענרער א ןעללעטשוצראפ

 ' ' + + + יאּפאריײא ןּופ טסאנ ןעסיֹורג א ןעללעטשּוצראפ

 ןאזפלאוו .ה ,דניק םענעראּבעג יג ןייז ּוצ ,דניירפ א ּוצ בֹומ לזמ גידנעשניוו

 ןאמדירפ ר . . . . . . בומ לומ א ּוצ ערער א ךאנ

 ןאטשיפ .א . ,לעדייט א ןּופ טרּוּבעג א ּוצ בֹוט לומ גידנעשניוו

 ןימּנמס . . ,רעפטנע ס'רעטאפ ןטימ ,תירּב א אייּב עדער א

 קישת . . . . . . .  .הלימ תירּב א ףיֹוא ערער א

 רעריינש פ . , טסינֹיצ א ןּופ עדער א ,הלימ תירּב א ּוצ

 קלאב ׁש הר 2 . . . . ,. , .  ,הלימ תירּב א ּוצ

 רעראּב א! 4 + . 4 + +. + + + הלימ תירּב א ּוצ

 יקסװאכאלאמ ה = . . . 4 . , . ,הלימ תירּכ א ּוצ

 רעטּוצ םקילאי . . . . . םירּב לעּב א ראפ ערער א

 . .הלימ תירּב ס"הּז ןעטשרע ןייז ּוצ , רעמאפ א ןּופ עדער א

 רלאג יא . . + קרנס םער ןּופ עדער א ,הלימ תירּב א ּוצ

 ץימאקלעז 2 . 1 . . + . . . שרער ס'קדנס לעּב

 תֹוקלקלחו , , , .,הלימ תירּב א אייב ,ערער ס'רעטאווק א

 ןימּבמס . . . . הלימ תירּב א ײּב ערער ס'רעמאווק םעד

 ארנל א 2 8 2 8 4 4 6 4 + 4 ,ןּבה-ןֹוידּפ א ּוצ

 יקסטאלס א 6 2 4 2 8 8 6 6 + 4 ,ןּבה-ןֹוירּפ א ּוצ

 יקסװאכאלאמ ה 2 2 4 ג 2 { , ,  ,ןּבה-ןֹוידּפ א ּוצ

 ןימּבמס 0 2 2 2 6 4 6 6 6 + +  .יםיאנּת א ּוצ

 יבאלמ הה 0 4 2 4 2 6 6 6 6 + .   ,םיאנּה א ּוצ

 רעראב .א .  .  .םֹותי א זיא ןתח רעד ּואװ םיאנת א ּוצ

 רעדיינש .פ. . ,רעטאפ םיהלכ רעד ןּופ ערער א ,םיאנּת א ּוצ

 9 5 8 6 ט ט א א

 28 = + + א 8 6 פ 8 8 8 = 8 ף 8
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 עמ ייֵז

 ןאספלאמ .רד 6 . . + + + ,םיאנת עני ּוצ ןתח א ריפ
 ףאזאליפ ןעשיװמל . . . . .'םיאנת א יײיּב עדער ם"כרש
 4 ןיועז 5 ./ . , א 6. + . א ,גנוּבאלרעפ א ּוצ

 טיהעל לאקחי . 4 . + + + + + + + והנֹותח א ּוצ

 ןאלּפק םרפאפ 4 6 6 + + + + * + יהנותח א ּוצ
 ןאלפאק הבמ 2. 6 4 + 6 * + + + + יהנֹותח א ּוצ
 ק"רשת ( א 6 2 2 2 2 2 2 + + .  יהעתח א ײ

 יקסוואכאלאמ 5 0 6 6 6 +.  +. + +  +  אטנותח א וצ

 רלאג א 2 6 6 6 6 6 6 + + + + .,הנותח א ּוצ

 קלאב .ׁש .רד .  ,הנותח ס'|הױז ןייז ּוצ רעמאפ א ןּופ עדער א
 רלאג .א , ,. . .יהמֹותי א ןיא הלכ איד ּואװ הנותח א ּוצ
 ןימּבמס 0 . .+ + + + + + יקנאשעגיהשרד א ּוצ עדער

 ףאזאליפ רעשיװמיל . ,. . . . ,םייצכאה ענרעּבליז א ּוצ

 ןאמשיפ .א , 2 + . + + + ייטייצכאה ענרעּבליז א ּוצ
 יקסװאכאלאמ .ה . . . + + + יטייצכאה ענרעּבליז א ּוצ

 ןײמבס 0 ./ 6 6 + + + + ימייצכאה ענערלאג א ּוצ
 קלאב יש .רד 6 . . + + + + וטייצכאה ענערלאג א ּוצ

 ןאפלאו,ה . . . + ניק ןיילק א ןופ גאט-סטרוּכעג א ּוצ
 טיװעל לאקזחי . .  ןייליירפ םעגנּי א ןּופ גאט-סמרוּכענ א ּוצ
 טיוועל .י  ,ןייליירפ סעגנּוי א ןּופ גאט-סטרוּבעג א ּוצ ערער עמייווצ א
 קלאב ׁש .רד . . ,ןייליירפ סעגנּוי א ןּופ גאט-סטרוּבעג א ּוצ
 ערױרב ,ל} , ., . ,גאמ-סמרוּבעג ם'רעטומ ןייז ּוצ ןהּז א ןּופ
 ןאמשיפ .א 2. 6 + + + + ' + יגאטיסטרּוּבעג א ּוצ

 ןאפלאו.ה . . ףעשנעמ ןרעטלע ןא ןופ ,גאט-סטרוּבעג א ּוצ
 , . ,גאטיסטרוּכענ א ּוצ טנעזערּפ א ןעּבענרעּביא ןייּב
 גנאל טינ זיא סאוו טסאג א ןּופ ,ערער ןאשייאוידערג

 בעילמאנהה 0 2. 6. 6 6 + + + + יאקירעמא ןיא
 יקסּפ'ל םהרבא . . .,רעטייאוידערג םאה סאוו לעדיימ א ּוצ
 . ,םותי א ןּופ ןאשייאוידערג א ּוצ
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 ּבעילמאג תה . ו ןאשייאוירערג סױהז ןייז וצ רעמאפ א ןופ
 גרעּבניּפ רער . . . .  ,רעיאל א ןּופ ןאשייאוידערג א ּוצ
 ץנארק ה . . , . .+ !ראמקאר א ןופ ןאש'ייאוידערג א וצ

 ןאספלאו ה 0 . 4 + , + . + + ותיּבה תכונח א ּוצ
 ןיִּור .א הער 0 . ,. ,. + .  ,תיּבה ךונח םאווירּפ א ּוצ
 לאהטנעיליל ,רד , , { ,ןאמ ןעכייר א ןּופ תיּבה ךּונח א ּוצ
 ןאטפיק .לג , 4 .  .םײל עגני ןופ ימראּפ רעניד א ּוצ
 ןאמילק א 2 9 6 6 + + + + יטראּפ גנינויא א ּוצ
 בעילמאג ה 2 4 . 4 + . ,רנעבא ןעשילאקיזומ א ּוצ
 ץיואקילעז נ , , ., ירטנאק רעד ןיא גנּוטלאהרעטנּוא ןא ייּב
 6 + ..עראװעג רגטעג זיא סאו דניירפ א ןּופ טעקנאּב א יב
 ץנארק .ה 9 4 . ןידניירפ רעמּונ א ןּופ גנולאהרע רעד ּוצ
 ןּופ ןענאטשעגפיֹוא זיא סאוו םענייא ּוצ ערער

 ןאספלאו רד 0 . . + . + + + + ,םייהקנארק א
 ןאמײלק .א , .  .,רהאי םעיינ םּוצ ערער ןּוא ׁשנּואו קילג
 ץיװאקילעז .ג 6 2 + + + + + + יײלשֹור רעטרעפ רעד
 ןעזאר םהרבא { -{ - -{ + 2( + +* + !ערער סדעישכא

 ,פארי ףאנ טרהאפ סאו דניירפ א ןּופ ןעמהענ דיישּכא ןייַּב
 ףאואליפ ןעשיװמיל , . ,,דניירפ ןּופ םראווטנא ןייא טימ

 קירּוצ ןעמוקעג זיא רעכלעװ דניירפ א ּוצ ערער אּכה-ךּורּב
 תוקלקלחו / : ' ' : ' : ' ' , אפארייא ןּופ

 יקסוואכאלאמ .ה ., ,םיילסהנאל ןּופ ןייארעפ םעיינ א ןּופ ערער
 ןאספלאו .רד . . ,הרבח א ןיא רעּכמעמ םעיײינ א ראַפ ערער
  .בא . . .  ,ןייארעפ א ןּופ טנעדױערּפ םעיינ א ּוצ עדער
 ןיא ןעראוועג טלחעוורע זיא סאוו טנעדיזערּפ םעיינ א ןופ ערער

 ץיוואקילעז 642 6 6 6 6 6 6 +  ' +י ,ןייארע פ א

 לאמ ןעטשרע טעד ,ןייארעפ א ןיא םנעדיזערּפ םעיינ א ןופ
 םבאז ןב : 0 6 + 3 ,רעשטמ ןיפיֹוא ףיז טצעז רע ןעוו

 ןאמרעּבעיל ,רד ,טנערױזערּפ א ּוצ לאדעמ א ןעריטנעזערּפ םייּב
 לעקניפ .רר .. ,טנעדױערּפ א ּוצ דלענ עמּוס א ןעריטנעזערּפ
 באז ןב . ,הרבח א ןופ טיפענעּב-ללאּב ןעכילרהעי א ּוצ עדער
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 יצ

 ./ . = ןייארעּפ ַא ןופ טיפענעּב םוצ ,קינ-קיפ ַא ייּב ערער
 לאידץג , רעטאעהט ןעשיריא ןיא גנוללעטשראּפ טיפענעּב ַא יב
 גרעּבנײֿפ הער .  . ,רעילגטימ ןעקנַארק ַא ןעצימש ּוצ
 ןאמדירפ .ר+ . ,ןעשנעמ ןעקנארק ןעדמערפ ַא ןעציטש ּוצ
 יקספל.אג 2. . + ,ןעגיטכיזדניווש ַא ןעצימש ּוצ
 ןאמלרעּפ .וער / . . ,הקרצבש רבד ַא ּוצ גנורעדרָאּפפיֹוא
 לאץג . 4. 6. + ,הבישי ַא ןעציטש ּוצ
 ףאזאליפ ןעשיוומיל םילשורי ןיא טלאמשנא ןעשידיא ןייַא ןעציטש ּוצ
 ןעשזראל א ףיֹוא רעּבמעמ ַא ןּופ ןעמלאהעג ,רּפסה ַא

 בא ןב 0 6 6( * +  + ,רערורּב
 באז ןּב ,יורפ עגיטעהטלהאוו עטסואוועּב ַא ףיֹוא ןעמלאהעג ,רּפסה ַא

 ,. א 6 +   +רעטומ עגנוי ַא ףיֹוא דּפסה ַא
 ץיואקילעז.ג 60 6 + +  + .,ערער טסיירמ
 ץיוואקילעז יג : : ,םלוע-תיּב ַא ןופ רדגה ךונח ַא וצ

 יקסװָאכַאלַאמ ה .  ,םלוע"תיּכ ַא ןופ דדגה ךונח ַא ּוצ
 ץיואקילעז 2 4. + ,הבצמ א טלעטש ןעמ ןעוו
 טיועל לאקחיג . . . ,הבצמ א טלעטש ןעמ ןעװ
 ןוא סרערהיפ ענייז ,גנורהיפ ןייז ,קעווצ ןייז ,ןעדרא רעשיריא

 םיוּבנענאט .א ' י : : ' ,טפנוקוצ ןייז

 רעטייּברא ןעשידיא א ןופ גנודנירג רעד ּוצ גארטראפ
 ןילאמרעה .מ .ד . , , , ' . , ןייארעפ

 ןדה . ' . י . + ,קיירטס א ןערהעלקרע

 ןרה +  + /. .  ,רעקיירטס ןעציטש ּוצ לעיפא ןַא
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 דלעפנעזאר םיראמ = , , , ,טעקנאּב הרות-דוטלת ַא יב
 יב 6. - ,הרוּת דומלּת ַא ןיא ערער ןאשיינימאזקע
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 29 רעגדעו רענאקירעפאישיויא רעד

 , רענרער א ןעלעטשראפ
 ,ףאזאליפ ןעשיווטיל ןופ

 עטלעמאזרעפ עלַא ןוא םוקילּבוּפ סעהטרעוו
 יא ןעדייר ךיז םלעטש רעכלעוו םענייא ריפ תוחילש עטסמהענעגנא יר

 ַא רָאּפ טלעטש רעבלעוװ רעד לייוו , רענדער ַא ןלעטשראפ טהעג רע ןעוו
 ענייק ןיילא םהיא ןופ טראוורע םוקילּבוּפ םאד זוא טסייוו רענדער ןעסיורג
 .רענרער ןעסיורג םעד ףױא טלעטשעגנא ןענייז ןערעיוא עללא רונ ,תומכח
 יא ךייא טרעממיק רהיא זא סייוו ךיא לייוו ןעסאלעג רהעז םוראד רייר ךיא
 עטסדנימ איד טינ ּבאה ךיא ןיא , ןעגאז טצעי העג ךיא סאוו טינ טּפיױהרעּב
 ,טייקמאזקרעמפיוא עטסנרע רעייא ףיוא עיזנעטערּפ

 יקרעמפיוא רעייא אי ךייא ןופ גנאלרעפ ךיא סאוו סאד ,עדניירפ ,רעּבָא

 ּבאה ךיא ןעמעוװ רענדער רעסיורג רעד זא ןענאמרעד וצ ךייא זיא טייקמאז

 עמראפ-טאלּפ עועיד ףיױא ןעמוקעג טינ זיא ןעלעטשוצראפ ךייא ערהע איד
 רע עכלעו תוחילש א טימ ךייא וצ טמוק רע ןעריזומא וצ ךייא זיולּב םוא
 לעיּפ ַא ןיא ,טנעצארּפ טרעדנוה םימ ןעּכעגרעּביא ךייא ןיילא רלאּב טעוו
 -עג םע טלאוו ךיא איו ןעטנעמונרא ערעסעּב לעיפ םימ ,ךארפש ערענהעש
 רנעבא טנייה זנוא םרעהאּב רעכלטוו רענדער רעסיורנ רעד ןוא ,ןאהט טנעק
 איו רהעמ לעיפ ךייא ןופ טראוורע רע---טנַאלַאמ ןוא םזיטָאירטאּפ ןייז טימ
 "סערג םעד טימ טראוורע רע ! דובכ ןעלייהטוצ םהיא ןוא ָאווארּב ןעשטאפ
 טניילעגנָא ןייז לאז סע ,טכורפ עטוג ןעגארט לאז ערער ןייז זַא טסנרע ןעט
 :םימכח ערעזנוא ןופ ללכ םעד ייּב ןעטלאה ךיז רימ ןעזומ ןעמעלא ךאנ לייוו
 םעלא ןיוש זיא ןייללא עדער איד טינ---רקיע השעמה אלא רקיע שרדמה אֹל
 .ערער איד םמרידאלפא טאה ןעמ איו םעדכאנ םייקנימעהט איד ראג

 ןיימ ןעגעװ ןעקרעמאּב וצ ךייא טאהעג ּבאה ךיא םאוו סעלא זיא סאד
 ןאהטעג טינ סאד ּבאה ךיא ּבױא ןוא , רענדער םעד ןעלעמשוצראפ טכילפּפ
 יא ןאהמ םע טעװ רענדער רעגידריװ רעזנוא זא ךיא ףאה , ךילטייד גונעג
 רעצױער ןעטמהיראצ םעד ראפ ךייא לעטש ךיא , הצילמ ענעטנַאילירּב ןייז
 (.רמ רעדא) דנערווער טָאירטאּפ ןוא רעקנייד
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 ערער
 ,אפארייא ןּופ טסאג ןעסיורג א ןעלעטשוצראפ

 9 .קרופ אר , ןופ

 , םוקילּבּוּפ םעהטרעוו
 .ערעיראק ןיימ ןיא טנעמאמ רעטסכילקילג רעד רימ ראפ טצעי זיא סע

 ןעּבעיל ןעצמעש עלא רימ ןעמעװ טסאג רעזנּוא ןלעטשראפ ךייא העג יא
 ןנאמ א ןלעטשּוצראפ ףייא ערהע עסיֹורג איד ּבאה ךיא--ןרעדנואוועּב ןּוא
 םייצ א ,ןערהאי טייז ןעמעלא זנּוא ּוצ טסּואועּב ןיוׁש זיא ןעמאנ ןייז סאוו
 א .,טלעװ רעיײנ רעד ןופ ןעדאּב םעד ןעמערמעּב טאה רע רעדייא
 / איד ריפ ,קלאפ ןייז ריפ ןעטייּברא וצ טרעהעגפיוא םינ טאה רעכלעװ ןאמ
 ,רהאוו ןּוא לעּבאנ ,ןהעש ןיא סאו סעלא ריפ ,םוהטנערוי ןופ ןעסערעטניא

 לייוװ ,ןעררעה ןּוא ןעמאד עניימ ,ןעטלאהּפיֹוא טינ גנאל ךייא לעװ יא
 -עּבאהרע רעזנּוא ראנ ,רימ ןערעה ּוצ טינ רעיה טלעמאזרעפ ךיז מאה רהיא
 א ןיא ןעלהיפעג ענייז ןעּבעגרעּביא רלאּב ונּוא םעװ רעכלעוו ,טסאג םענ
 לו ףיא ,ןאהט וצ דנאמש ןיא סע ןיִּב ףיא איװ ךארּפש ערענהעׁש לעיפ
 וצ ןיא גנולטאזרעפ עזעיד ןופ קעװצ רעד זא ךייא ּוצ ןעקרעמעּכ זױלּב
 טסאג רעד ןּוא ,ועדיא עלא ןעשיווצ תּודחא ןּופ פינק םעד ןרעקראטשרעפ
 -נּוא ןּופ ראדאסאּבכמא רעגידריװ רעד רּונ זיא ןעדייר ךלאּב טהעג ,רעכלעוו
 םימ ןילא רע וא ןוא "לארׂשי הרװּפ הֹׂש, איד ןּופ חילׁש ,רעד ,קלאפ רעז
 -אלפ ןייז טימ ןּוא םזיטאירטאּפ ןעגידרעייפ ןייז טימ ,  טנאלאמ ןעצנאג ןייז
 ןעטּוג רעיא ןהא ןאהטפיוא טינראג ןעק ןאיצאנ רעזנוא ּוצ עּכעיל עדנרעק
 -ראמימ רעיא ןהא ,עצמימש עלאראמ ןוא עלעירעטאמ ,רעייא ןהא ,ןעלליוו
 לארׂשי לב. ןופ ףירגעּב ןעגידנעטשלאפ רעיא ןהא ןּוא ללבה תבוטל גנוטייּב
 'הזל הז םיברע

 ללעטש טצעי ןוא ,ןעגאז ּוצ ףײא ּבאה ךיא םאוו םעלא זיא םאד
 יִשעג רעּבירא רעהא זיא ןעמאנ ןייז סאו ןנאמ ןעסיױרג םעד ראפ ףייא יא
 ךיא .זנּוא ןעשיווצ ןעמוקעג זיא רע רעדייא םייצ א .ףיִׁש א ןהא ןעמואוו
 , . . ןררעה ןעלאעדיא ערעזנּוא ןופ טקעטיכרא םעד ראפ ףייא לעטש

 ןייז טרעמשרעפ רהיא זא טסאג רעזנּוא ןערידאלּפא רעיא ףאנ רעה ךיא
 טזייוװעּב סע לַײװ ,ערהע ןעמעלא ףייא טכאמ סאד ןוא ,הטרעװ ןעסיורג
 רעד טאה "ראללאד ןענימכעמלא ןופ רנאל, ןעזעיד ןיא זא ךילטייד ץנאג
 -נוא ּוצ טקעפסער ןייז ןּוא ןעלאעדיא עגהעׁש ענייז ןעראלרעפ ,טינ ךאנ דיא
 .םילֹודג עטלהעצעג ערעז
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 !בומ לזמ
 גידנעשניוו דניירפ ןעטּוג א וצ רעטרעוו ראפ א

 .דניק םענעראּבעגיינ ןייז ּוצ בומ-לזמ

 ,ןאזפלאוו ,ה ןופ

 | !בֹומ לזמ !בֹומ לזמ
 א .דניק םענעראּבעג איינ רעיא טימ רניירפ רעּבעיל ףייא בֹומ לזמ

 ,ןעראּבעג רניק א םהיא ייּב טרעװ סע ןעוו ,ןעהערפ ךילקריוו ךיז געמ דיא
 ןעראּבטכורפ ךיז םלאז רהיא .הכרּב א .'ּוברו ּורּפ, זיא ןעדיא אייּב לייוו
 ןמיס רעמּוג א ןּוא לזמ רעטּוג א זיא סאד .ןערהעמ ךיז טלאז רהיא ןּוא
 םיֹוג עגילאמא איד ייּב ןּוא ןעזיוצנארפ--עשישטייד עניטנייה איד ייּב ראנ
 וא ,זנוא טלהעצרעד עטכישעג איד ןּוא .הללק א 'וברּו ּורפ" ןעוועג זיא
 ערעייז ןירעטלע ןענעלפ ,רעקלעפ ערערנא ןּוא רעמיֹור איד ייּב ןעטייצרעפ
 עניטניה איד ייּב סאו ןּוא .ןעטיֹומ דנעה איד טימ רעדניק ענעגייא
 ,ןיילא טסייו רהיא זא ףיא קנייד ,ךיז טוהמ ןעמארקאטסירא ןּוא ןעזיוצנארפ
 איז ןעלטימ עכלעװ ,ןעדיירּוצ םיֹוא ליֹומ ץטימ עדנאשא ןיא סע
 טימ אייז ןעלהאצעּב לאמ עלעיפ .ןעּבאה ּוצ טינ רעדניק ןייק םּוא ןעהּומ
 .ןעּבעל םענעגייא רעייז

 "בֹומ לומ, םעד טאה סאו ,קלאפ עגיצנייא סאד ןענייז ןעדיא רימ
 רעטסערג רעד ןוא .,ןֹוׁשלו המּוא ןייק טינ טאה קירדסיֹוא םענהעש אזא
 ןּופ בֹוט לומ םעד .ןעראּבעג זנּוא ייּב טרעװ דניק א ןעװ זיא בֹומ למ
 םעד אּוצ המרקה א איו טינ רהעמ ןענייז הנותח רער ןּופ ןּוא םיאנּת איד
 -ּונ א ןּוא לזמ רעמּוג א ךילקריוו זיא סאד ןּוא ,דניק םענעראּבעגיײנ א ןופ ט"זמ
 טמוק זיֹוה ןיא ןיירא םמּוק סאו ,ל'ףאלמ ןעיינ םעד טימ לייוװ ,ןמיס רעמ
 רעמאפ ןעשיוװצ ,יֹורפ ןּוא ןאמ ןעשיווצ טפאשּכעיל ןּופ להארטש א ןיירא
 -אה רניק םעינ רעיא טלאז רהיא זא ,ףייא שניו ףיא ןּוא .רעמּומ ןּוא
 םינ בֹוט-לומ רעד לאז זיֹוה רעיא ןופ ןּוא .ןעדיירפ ןּוא תחנ ןיא ןעוועד

 ,ןמא .החמׂש ןּוא קילג ןּוא לזמ רעמיא ,םיורא
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 !בֹומ לזמ
 גידנעשניוו רניירפ ןעטּוג א וצ רעמרעוו ראּפ א

 ,דניק םענעראּבעגײנ ןייז ּוצ בומ-לזמ
 , ןאמדירפ .ו ןופ

 רעד ךױא ויא ,טפארק-רעּפרעק טאה סע רעװ ןוא טכער זיא טכאמ
 ,ןםחי

 ,רבז א ןעוו זא ,טרהיפעגנייא ןעמייצ עטלא ןופ ןעמ טאה ראפרעד טָא
 ,ערַארַאּפ עטסערג איד טנאמעג ןעמ טאה ,ןעראוועג ןעריוּבעג זיא ,לעגניא א
 ,בוטיםוי ןעטסכעה םעד

 ןייז טינ ןעק טלעװ איד :טגאזעג ןעּבאה םימכח עשידיא ערעזנוא וליפא

 ענייז סאו ןעמאט םעד העװ רעּבא, .תובקנ ןייק ןהֶא ןוא םירכז ןייק ןהָא
 ,"תובקנ ןענייז רעדניק

 רעד !טנידניזעג תובקנ איד ךיּבענ ןעּבאה סאוו !ןעװ ראפ ?סאוו רַאפ
 איד ןוא ,רעגעלש א ,רעגעי ַא ,דלעה א זיא ןאמ רעד וא ,גונעג זיא ץוריִּת
 ןיווַאלקש איר רעטעּפש טרעוו סאוו ,ןָאזרעּפ עליטש ןוא עגיהור א זיא איורפ
 ,ןַאמ א ןופ

 איר לייוו ,טכערנוא ןייק טאהעג טינ ןעצנאג ןיא טאה טלעוו עטלא איד

 םאוו גונעג םינ ןוא ,טוג גירעּביא ןעוועג טינ זיא ,םוהטרעטלא ןופ איורפ
 ןעמ טאה ,ןאמ רעד איו רעכַאװש ךילרעפרעק ןעראוועג ןעריוּבעג זיא איז

 טינ לעריימ א טאה ןעמ .רעכאווש ךיוא ןייז וצ; גיטסייג ןעגנואווצעג ךאנ איז

 טינ לאז איז ידֹּכ ,ןערעלקפיוא טלאוועג טינ ,טעטכירעטנוא טינ ,טנערעלעג
 ,עגאל עגירעיורט רהיא ןעהעטשרעּפ

 ,טלעוו רעד ףיוא ךעלדיימ ןעגניירּב וצ ךילהערפ ןעוועג טינ סע זיא יאדווא
 איד ןיא סנעטסגינייוו ,טרעדנעעג ןיוש יז ןעּבאה ןעטייצ ענעי רעבָא

 רעּכיא ןעיירפ וצ םינ ךיז ,גהנמ רעטלא רעד רעצא .רערנעל עטריזיליוויצ

 .ןעּבעילּברעּפ זיא ,טרוּבעג ס'לעריימ א
 א להאווּבא זא ,ןעהעטשרעפ וצ ןעּבױהעגנא ,טָאג ןעקנאד ,ןעּבאה רימ
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 ,ןאמ א איו ןעשנעמ ןעסיש וצ טאדלאפ רעטונג אזא ןערעוװ טינ ןעק לעדיימ
 ןעלייה ןוא ןעדניּברעפ ןוא סריונ עכילטרעצ א ןייז ראפרעד רעּבא איז ןעק
 ,טכאזרוארעפ טעטילַאטורּכ רענעמ סאוו ןעדנואוו איד

 רעגירדעינ ןעטסיימ טינ טהעטש איז זא ,ןעזיוועּב זנוא טאה איורפ איד
 יעשוניא רערהעל ,טצרא ,רעטכיר אזא טקנוּפ ןייז ןעק איז זא }ןאב רעד איו
 ,ןאמ א איו ראסעפארּפ ןוא רעינ

 'םיוא ןוא םפאשנעסיו ןופ דלעפ ן'ףיוא ןעיורפ ןופ ןעמייקגימעהט איר
 ערעזנוא ןופ עכנאמ טמהעשרעפ ןעּבאה ,עינרוטאמַארד ןוא טסנוק ,גנורהעלק
 ,רענעט עטסגילק

 רהיא זיא ,טנעבייצעגסיוא טפיוהרעּביא ךיז טאה איורפ איד סאוו טימ ןוא
 איד זיא איז ,טלעװ רעד טנניירּב איז סאוו טייקכילטרעצ ןוא עּבעיל ,קילג
 -רעפ רערעטסניפ רעטסערג רעד ןיא טכיל ןעגניירּבניירא ןעק סאוו עניצנייא
 ,גנולפייווצ

 איז סאוו ,זיא טסנעידרעפ רעטסערג רהיא ,סעלא טינ ךאנ זיא סאד ןוא
 תורוד עניטפניק איד ןופ ןערעהיצרע איד ,ןעשנעמ עלא ןיפ רעטומ איד זיא
 "נייא רעטסעּב ןוא רעמשרע רעד זא ,ןעּבעגוצ זומ ןאט רעטסנעילק רעד ןיא
 ,איורפ א ןופ ןעוועג יא םהיא ףיוא םולפ

 ףערעװ טריזילױװצ םעװ טלעװ איד רהעמ סאוו ,טכיזנא רעניימ ךאנ

 ךיז ןעפראד רימ רהעמ לעיפיו טימ ןעפיירגעּב רימ ןעלעװ רעסעּב ץלא
 .לעגניא א איװ ,טלעוו רעד ףיוא טמוק לעדיימ א ןעוו ןעיירפ

 "אמ ןוא סעטאט ןענ'גרה ,געירק ןייק ןערהיפ טינ רעכיז םעוװ לעדיימ א
 "ייוועּב טעטילַאטורּב עבילנעמ ןייק םעװ לעריימ א .םימותי ןוא תונמלא ןעכ
 -ומ א ,טםיירמ א ,עטּבעילעג עטראצ ןוא עגנוי א ןייז סיוועג םעוװ איז ןוא ,ןעז
 . ,ןידניירפ עלערע ןַא ןוא ןערעהיצרע ןַא ,רעט

 זיא , לעריימ א ןופ טריּבעג איר ן'רעייפ וצ ,גנולמַאזרעפ עגיטנייה איד
 .גנומיידעב עסיוױג א טאה סאד לייוו ,רעייהט ןוא בעיל רהעז רימ אייּב ראפרער

 "עג ןוא ןעריזיליװיצ וצ ןא ךיז ןטּכיה ןעשנעמ רימ זא טעמיידעּכ סע
 ידרע רעד ףיוא לעיצ רעזנוא ןעפיירגעג רעפ
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 . לעריימ א ןופ טרּוּבעג א ּוצ !בוט לזמ
 .ןאטשיפ .א ןופ

 ייווא

 !ערניירּפ עניימ
 "עייו ןופ מרוּבעג רעד יצ רעמאפ םעד בוט-לזמ ,רעטומ רעד בומ-לזמ = |

 ! רעטכאט עּבעיל ןּוא ענהעש ,עניילק

 -ריזיליוויצ ןוא רעמעדליּבעג ,רעגעילק ןענייז רימ זא ,טעטּפױהעּב ןעמ

 סאוו ןעקרעמעּב רימ ןעוו רעּבא .ןעוועג ןענייז רעקלעפ עטלא איר איוו רעט

 ןוא לעגניא א ןופ טרוּבעג רעד אייב טכאמעג טרעיו סע םארַארַאט א רַאפ

 ּביולג ןַאד ,לעריימ א ןופ טרוּבעג רעד אייב טכאמ ןעמ גייווש א ראפ סאוו

 וא ,ןעזיוועּב טרעװ ,דניק וצ דניק ןופ דעישרעטנוא םעד טימ זא ,טינ ךיא

 ,ןעמירשעגטראפ קראטש ןענייז רימ

 בוט-םוי רעטסערג רעד זא ,ערָאמ א ןעוועג זיא ןעטפיגע ןעמלא ןיא

 -עג ךיוא ןעבאה רעטּפינע איד .לעריימ א ןופ טרוּכעג רעד אייּב ןעוועג זיא

 טלעטשעגראפ טאה םיזיא עזעיר .'סיזיא; ןעמאנ םעד טימ ןיממענ א טאה

 םעד טרעייפעג ןעמ טאה רהיא וצ ןוא םלעװ רעד ןופ םייקראּבטכורפ איר

 איד ןעװ טסּברעה םעד ןוא ,ןעניישרע ןעמולב ןוא תואובּת איד ןעוו גנילהירפ

 ירערלעפ איר ןופ ןעמונעג רעטנורא ןערעװ תואובּת

 רעועיד ריפ ןעראוועג ןעּבעגעגּבא ןענייז ןעטייצסערהאי עטסנהעש איד

 ,טייקראבמכורפ איד ,טפאשנעיורפ איד טלעטשעגראפ םטאה איז לייוו ,ןעממעג

 ,טּבעל סאוו סעלא ןופ רעטומ איר

 .איורפ רעד ןופ הטרעוי םעד ןענאטשרעפ ךיוא ןעמ טאה רהיא ּבעילוצ
 ןאינאּפמאק רעטראצ רעד ןוא ןידניירפ איד ,רעטומ איד זיא איורפ איד

 .ןעּבעל ןיא

 ןעבאמ ןערעטלע .ךעלדיימ רעדא ךעלגניא ּביֹוא ,רעדניק ןענייז רעדניק

 לענש יוזא ,ןהאז רעד .קוליח רעסיורנ א ָאד זיא ךאד ןוא ,דעישרעטנוא ןייק
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 ןופ טרעמייוורעד רהעמ ןוא רהעמ ץלא רע טרעװ ,רעמנוא טסקאוו רע איוו

 ירערמערפ א איו דלאּב טרעו רע ןעוװ ,טייצ איד טמוק םע זיּב ,זיוה
 ערהיא טביילּב איז .דניק סערעדנא ץנאג א רעבא זיא רעטכאט איר

 רעמומ א טרעוו ןיילא איז ןעוו וליּפא ,דניק סעטראצ ןוא רעטכאט ס'ןערעטלע
 .רעדניק טאה ןוא

 ,גנומראמוא עכילטרעצ א רעמיא רעטאפ רהיא ראפ טאה רעמכאמ איר
 עגיּבייא ןא ןעמאזוצ עדייּב ראפ ןוא דניק ןעדנעטסיירט א רעמומ רעד ראפ
 ,רעסערג ןוא רעסערג להאמ סערעי טרעוו סאוו עּבעיל עסייה ןוא עדנעגייטש

 ןייז וצ םיֹוא טסקאוו עכלעוו ,רעטכאמ א ןופ טרוּבעג רעד וצ בומ-לזמ
 ןוא ענהעש ַא טרעװ עכלעוו ,ןערעטלע איר וצ ןהָאז רעד איו רעכילטרעצ

 ןוא עטּבעילעג יד טרעװ עכלעװ ,ןעכרעמ סעגנּוי סלַא זיֹור ערנעהילּב ַא
 איד ןוא רעדניק ןופ רעטומ איד טרעוו עבלעוו ,ןַאמ ַא ןּופ ןערעגניירּב-קילג
 . תורוד ןופ ןערעהיצרע

 איד ויא עבלעוו ,לעריימ א ןופ טרוּבעג רעד וצ בומ-לזמ לאמ איירד
 םוג יזא םהעטשרעפ עכלעוו ,טכעלשעג ןעבילשנעמ ןיא האירּב עטסנהעש
 ןרעמנומפיֹוא ,ןערערט ערעזנוא ןעשיוװּבא ,לעביימש א טימ ןעטסיירמ וצ זנוא
 -רעק ערעזנוא ןעדניּברעפ רעגניפ עטראצ ערהיא טימ ןוא ,טעמוא רעזנוא
 .ןעדנּואוו עגיטסייג ןוא עכילרעּפ

 !עדניירפ עניימ
 ךיא ,לעדיימ ַא ןופ טרוּבעג איד ן'רעייפ וצ םלעמאזרעפ ןענייז רימ

 עכאזרוא לעיפ יוזא טקנוּפ םנעטסגינעוו ןאד ,רהעמ טינ ןעוו ,םעד ןיא העז
 -סוא איד סאה ךיא .לעגניא א ןופ טרּוּכעג רעד אייּב איװ ,ןעיירפ וצ ךיז
 טינ ךיא ריזאמאּפמיס רהעמ ךאנ ןוא ,ןעדעישרעטנוא איד סאה ךיא ,ןעמהאנ

 ,"רעטכאמ ןייא איו ןהיז ןהעצ רעסעּב, ןעגָאז סאוו ןערעמלע איד טימ

 ןייז טגניירּב רעדעי ,לערימ א רעדא לעגניא א ,דניק א זיא דניק ַא
 ,ןעטייווצ ן'ראפ םענייא רעכעה ןעלעטש סאוו ןעשנעמ איד .טלעוו רעד ןעצמונ
 ,טריזיליוויצ םינ ןוא דליװ ןענייז

 "רע זיא סאו עמַאד רעגנוי רעד ןופ קילג םוצ ןעקנירט רימאל ,טצעי
 .ןערעטלע ערהיא ןופ ץראה סאד ןעיײרּפרע וצ קירוצ טייצ רעצרוק א טימ ןענעיש
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 3 געטיילט

 (רעפטנע סירעטָאפ ןימימ) ,תירּב א אייּב עדער א
 ,ןויטּבמס ןופ

 .יווװיצ רעד ןופ ןעטכילפּפ איד ןופ ענייא .ןעררעה ןוא ןעמאד עניימ
 ,הרוא ןא וצ יאּכה ךורּב, ןעגָאז ,טסאג ַא ךילדניירפ ןעגנאפּפמע זיא ןָאיצאזיל
 "יא רימ איו םיחרוא-תסנכה ןופ גנוטיידעּב איד רעסעּב ךאנ טסייוו רעװ ןוא
 תסנכה ןופ רעטָאפ רעד ,םהרבא ןעדייז רעזנוא םימ ןעריצלאטש עכלעוו ןעד
 ןעטריזיליויצ ַא ןופ טכילפּפ איד ןיא ,ָאלא טרעה רהיא איו { םיחרוא
 ךיא ןוא ,'טמוק-לצָאקס, ןעכילדניירפ ַא טימ טסַאג ַא ןעגנאפּפמע וצ ןעשנעמ
 "והמ ערעדנא איו ,םישררמ ןוא םיקיסּפ טימ טצעי ןעזייוועּב טינ םוראד ףראד
 -לטנעשוד ןעגנוי םעד וצ ערער אּבה-ךרּכ ןייט טצעי טלאה ךיא םאווראפ ,ןע
 ַא סלא לאמ ןעטשרע םוצ ןערָאװעג טלעטשעגרָאפ טנייה זיא רעכלעוו ןעמ
 -עּב טינ ךייא ףראד ךיא ,עילימַאּפ עשידיא עסיורג איד ןופ דעילגטימ רעיינ
 סאוו טסַאג רעיינ רעד זא הריקח עפעיט טימ ןוא עיזעָאּפ עביוה טימ ןעזייוו
 -עלַא זגוא ןופ עיהטַאּפמיס איד טָאה ןעראוועג טלעטשעגראפ טנייה זנוא זיא/
 "ייל ,םכילע-םולש ןעטשרע םעד ןעּבעגּבא םהיא ןעמוקעג ןענייז עבלעוו ןעמ
 ךיא סאו טרָאװ ןעניצנייא ןייא םינ טסַאג רעזנוא טהעטשרעּפ רעּבא רעד
 -לעװ רעטומ ןוא רעמאפ םוצ ןעדנעװ םוראד ךיז זומ ךיא ןוא ,טצעי גָאז
 -ָאפ ּביוא----לָאמ סרעדנא ןא ןעקנארעג ערעזנוא ןעּבעגרעּביא םהיא ןלעװ עכ
 ןעכילצרעה ןיימ ביג ךיא .טייצ עגנאל אזא ןעקניידעג ןעלעוו רעטימ ןוא רעט
 .עגירּבעל עניילק איר םיױגעּב ךיא ,ןרעטלע ענייז ןוא טסַאג םוצ בומ-לזמ
 ןערעמלע עניו ערהע ןעפאשרעפ רעטעּפש טעװ רע זא ףאה ךיא ןוא ,םולּב
 ןעגנוי םעד ןופ טרעהעג ןוא ןהעזעג ּבָאה ךיא סאוו סאד . ןעמעלא זנוא ןוא
 ,טלעוו רעד ףיוא ןערעה ןעזָאל ךיז טעװ רע זא רימ טרעכיזרעּפ ,טנייה ל'רוחב

 "ומארג ןוא טסַאג רעזנוא דנַאה ןיא תוסוכ טימ ןעסירגעּב עלא רימָאל
 , ןרעטלע ענייז לָאמא ךאנ ןריל

 רעפטנע ס'רעטאפ םעד

 ןעקנַאד ערהע ןוא דיירפ ןופ להיפעג ַא טימ . טסעג ערעייהמ עניימ
 ךייא רימ ןעקנאד---ןיילא ךיז ראפ ןוא  יורפ ןיימ ראפ טצעי דיר ךיא---רימ
 דניק ןיימ וצ ןעגנושניוו-קילג ןוא תוכרּב עטוג איד ראפ ןעצרַאה ןעפעיט ןופ
 ןעגנוניימ איד טקירדעגסױא טאה סאו עדער עשיטסירָאמוה רעיא  ןיא
 רימ , םיחבש ענייק ןערעה טינ ךאנ גיפיולראפ ליוו ןטנעמילּפמאק לעיפ יוזא טימ טרהעאּב טאה רהיא ןעלעװ גיצנאמ רעגנוי רעד . רעיה ןעמעלא ןופ
 םגייצ רהיא סאוו טפאשדניירפ איד ריפ קנאד ןעטסנרע רעזנוא ךייא ןעּביג
 םעד רענייא ןהעז ךיז ןֶעלאז רימ ןוא הזחמש ןעילימאפ רעזנוא דובּכל זנוא
 / .ףלאמא ראנ דייא קנאד דיא .תוחמש ייּב רונ ןרעדנא
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 ,הלימ- תירּב א ףיוא עדער א
 .ק"ר ש ת ןופ

 ! עדניירפ ןוא ןּבכה יבא ,רעטסיימ-טסאט ,רמ

 רעזנוא ןופ רעטומ איד ,רעמומ רעד וצ םעמריוועג ןייז םעוװ טסאמ ןיימ

 . עטימ רעונוא ןיא ןעמונעגניירא טנייה ןעּבָאה רימ סאוו ל'רערורּב םעייג

 ץרערנא עלא ןופ ןערעישרעפ זיא סאוו החמש ַא זיא הלימ תירּב ַא

 רלאוונ טימ טשרע ןעּבאה רימ ןעמעוװ רעד ,ןיילא החמש לעּב רעד ,תוחמש

 םצעי טגעיל ,ןעטסעטארּפ ערנעיירש ענייז ץמארמ ,ןעדיא ַא ראפ טכאמעג

 -עװ .זנוא ףױא זגורּב קראטש ןוא ,רענעדנוּבעג ַא ,רעמיצ ןעגיטייז ַא ןיא

 דובּכ טאהעג טנייה ןיוש טאה רע .ןעדער טינ ךיא ליװ ןּבה יבא םעד ןעג

 מציז ;םנעשיק ףיוא טראפשעגנא ,רעמיצ ןעגיטייז ַא ןיא טראד רונ ,גונעג

 -עריא םעיינ רעזנוא ןופ רעטומ איד זיא םאד ,יורפ עכאווש ַא ןוא עסאלּב ַא

 ,רעטרעװ רָאּפ ַא ןעמדיװ ךיא ליװ רהיא וצ ןוא ,על

 -רעפ ךיז ןעו רהיא שטאה { זיא רעמומ ַא סאוו ,עדניירפ ,רהיא טסייוו

 וא טכאר רימ 1 טראו סאד ןופ גנוטיידעּב עגימכיר איד רעּכיא טכארמ

 .ומ איד, .עכארּפש רעבילשנעמ רער ןיא טראוו עטסנעש םאד זיא "רעטומ;

 ,"טלעוו רעד ןופ ץראה סאד זיא, טגאזעג רענייא טאה "רעמ

 טציז רעמיצ ןעגיטייז םענעי ןיא טראד טא---המינפ ךלמ תּכ הדוכּכ

 ע'תמא ענייר ןופ ּבראפ איד ןוא רעמומ עשידיא איד ,ןיסעצנירּפ איד ,איז

 ןיא ןא מפאלק טסאנ ַא סאוו לאמ ןעדעי םינּפ ןיא ןיירא רהיא טהעג תועינצ

 רעגילייה ןופ רעדיױש ַא * רעטומ איד , . בומ לומ ןעשניוו ּוצ רהיא רהימ

 "אנ ןעועיד ףיורא גניירּב ךיא ןעװ רעפרעק ןיימ ךרוד טהעג גנורעטסיינעּב

 םלעוו איד עכלעו ןידלעה עיתמא איד טציז טראד .ןעפיל עניימ ףיוא ןעמ

 טי סאו איז םצז טראד .ןעגייוושרעפ ןעשנעמ איד עכלעוו ,טסעגרעּפ

 רהיא ןופ טולּב ןוא ,שיילפ רהיא ןופ שיילפ ,ךיז ןופ ןעּבעל עיינ סאר סיורא

 עבלעװ ןיא טכענ עגנאל איד טצעי רהיא ראפ ןָא ךיז ןעגנאפ סע ןוא ,טולּב
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 ןעפָא ןעגױא ערהיא טלאה ןוא ,םינ טלעמערד ןוא םינ טפאלש רעטומ איד
 יָאַּב םהיא אז טוהט ןערערט ערהיא ןיא ., טכורפסנעּבעל עגנוי סאר ףיוא

 ןעװ ןוא ,ןערהענרע םהיא איז טוהט ןעּבעל רהיא ןופ טפאז םעד טיט ,ןעד |
 עטומש איר ןוא רהיא ןעשיווצ סע טּביילּב ,ץבערק ַא רערא ץפיז ַא טיג איז
 ןוא ,געט רעטוז עסייה עמאזננאל איד ךרוד ,גאמ ראפ נאמ .טנעװ רעיפ

 ןופ ןענױא ערהיא איז םוהמ ,געט רעטניװ עטלאק עגירעיורט איד ךרוד
 איד ,ךַא .םיפ איד ףיוא ןהעג וצ ןָא טּביױה רע זיּב ןעמהענּבָארא םינ דניק

 טאה דניק רהיא איו לאמ ןעטשרע םוצ טהעז איז ןעװ רעמומ ַא ןופ עדיירפ
 ךיז ןעגנאפ ןאד ןוא ! אפאס רעד זיִּב להומש רעד ןופ טריצאפשענּכא ןיילא
 רניק סאד ,ןעלאפרעטנורא ןוא ןרעמעלק טינ לאז דניק סאד :תוגאד עיינ ןָא
 ןוא ,ןעלזָאמ ןוא ןעקאּפ---ןאד . ןעשזדנאלּברעפ ןוא ןהעגקעווא םינ לאז
 -סיוא ךילגעמ ןעד סע זיא .עלעפוצ ןוא ןעטייהקנארק עשרעדניק אײרעללַא

 סאוו נאמ םעד ןופ ,דניק רהיא ןופ ןָא ךיז מעדייל רעטומ ַא סאוו ןענעכערוצ
 .הפוח רעד וצ םהיא טרהיפ איז סאוו גאט םעד זיּב ןעריוּבעג םרעוװ רע

 אייז ןעהעג 1 דניק רהיא ראפ ןעגראז ערהיא ףיוא ןאד ןעד ןערעה ןוא
 ןוא עּבעיל עסייה רהיא טהעג 1 רעדניק ם'דניק רהיא וצ רעּביא טינ ןער

 -רעד איז ּביױא ,ךאלקינייא ס'דניק רהיא וצ וליפא רעּביא םינ טייהיירמ רהיא

 א ןופ םייקפעיט איד ןרעדלישוצּבא עדנאטשמיא סאד זיא רעװ ? אייז טּבעל

 רעה ךיא ןעוו *רעטומ,, ?דמשנ רהיא ןופ טייקסיורג איד ןוא ץראה ס'רעמומ
 -עג עכלעזא .רעקראטש טייהשנעמ איד ןיא ןעּביױלנ ןיימ טרעוו טראוו םעד

 ךיז ןיא ןעוומ רעמומ ַא איו ךאז אזא ךיז ןעשיווצ ןעּבאה סאוו ןעסינפעש
 טייקנייפ עזעיר וא ןוא ,ןעּבאהרע ןוא לעדע ,ןייפ זיא סאו ךס ַא ןעּבאה

 ןעטייז עגיררעינ איד ןענייטשרעּביא לאמא ןעלעוו םענעּבאהרע ןוא טייקלערע
 טייהשנעמ איד ןעגניירּב ןוא ,ףּפמוז ןופ טלעוו איד ןעטער ,ןעשנעמ םעד ןופ
 . טייהנעטאקלאפ רעד וצ

 "ניו רהיא ןוא ,רעטומ רעד ןופ טייהדנוזעג רעד ראפ ןעקנירמ רימאל
 ןעשנעמ םענעטאקלאפ םלא ןהוז רהיא ןהעז וצ ןעּכעלרעד לאז איז זא ןעש
 .ומָא .ןעצטיזעּב ףראד שנעט ַא סאוו תולעמ עלא טימ



 83 רעגדעו רענאקירעטא-שידיא רעד

 ,הלימ-תירּב א וצ
 ,טסינויצ א ןּופ עדער א

 ,רעדיינש ,ּפ ןופ

 -נוא טינ זיא ןוא רהאי דנעזיױמ רעיפ טּכעלעגברוד טאה סָאװ קלָאפ ַא
 ןערניוושרעפ ןענָאיצאנ ןוא רעקלעפ ןהעועג טָאה סָאװ קלָאפ ַא {ןעגנאגעגרעט
 קלָאפ ַא {ןעּבעל ןעּבעילּבעג םע ןיא ןיילא ןוא טייהנעסעגרעפ ןופ םוהּת ןיא
 -עװ טלַא טינ לאמנייק ןוא םירוסי ײלרעלַא ןהעטשסיוא טנעקעג טָאה סָאװ
 -ערמש ענייז ןוא ןעגנונּפָאה ענייז טכילקריוורעפ ןהעז זומ קלָאפ אזַא -- ןער
 , ןעגנוּב

 המהמתיש יפ לע ףא, ןעדיא ןעמורפ ןעדעי טימ ךיילג ןעגָאז לעװ ךיא
 ךיז טעיצרעפ תולג רעד ןעוו וליפא ."אביש םוי לכּב ול הכחא חז לֹּכ םע
 , גָאמ ןעױעי ןעמוק ןעק הלואג איד זא , רעמיא ךָאנ ךיא ףאה

 -וצ ךיז ןעלעוו רימ ןעװ , םעד ןיא ןחעטשעּב ראנ ןעק הלואג רעזנוא
 ראפ טפּפמעקעג ןעּבאה ןערלעה ערעונוא ואוו ןעדָאּב םעד ףיֹוא ןערהעק קיר
 תחתו ונפג תחת שיא טּבעלענ ןעּבאה תובָא ערעזנוא ואוו ,דנַאלרעמאפ רעייז
 םימכח ערעזנוא ואו ןוא טנירערּפעג ןעּבאה םיאיבנ ערעזנוא ואוו , ותְנאַּת
 , ךילשנעמ ןוא לערע ,טוג ןייז וצ טלעװ רעד טנערעלעג ןעּבַאה

 ןעװ ,ןערעװ טכילקריװרעפ טעװ גנונפאח עסיורג עזעיד ןעװ ןוא
 -ץיוו טעוװ ןונבל רעד ןעװ , ןעצנאלג רעדעיװ טעװ ןערעטשנעגראמ ם'לארשי
 רערעיוװ ןעלעוו הירומה רּה םעד טימ םיתזה רה רעד ןוא רערעזנוא ןייז רע
 , ןעגָאז טכער טימ ןענעק רימ ןעלעװ טסלאמאד ,  םוהטנעגייא רעזנוא ןייז
 -מוירמ ןוא טּבעלעג רעּביא סעלא ראפרעד ראנ טאה לארׂשי תיראש רעד זא
 , הלימ תוצמ טיהעגּכא ןענאה ריִּמ לייוו , מריפ

 ןעװעג ליקמ ,קחרה תעשּב , ןערעטלע ערעזנוא ןעּבאה טסיזמוא טינ
 רעמשרע רעד ןעּבעילברעּפ זיא ורשבּכ תוא רעד ראנ ,תוצמ עלא ןיא טעמּכ
 , ןָאיצאנ רעשידיא רעד ןופ דעילגטימ ַא ןופ ןעכייצ-טּפיוה ןוא
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 .שונעיא

 ,ןערעטלע ערעזנוא ןופ קיל רעד ,הפקשח איד וא ,ןהעזעג ןעּכאה רימ
 , רעפרַאש ַא רחעז ןיא רערָאלק ַא ןעוועג זיא

 ןהעעג רימ ןעּבאה ןאיצאנ רעזנוא ןופ עיראטסיה רעגנאל רעד ןיא
 םיקודצ איד טנעקרענא ןעּבאה םימכח איד ,זנוא ןעשיווצ ןהעטשפיוא םיאניש
 יז ,שנועו רכש ,אּבה םלוע ןיא טנעקיילעג ןעּבאה אייז שטאכ , ןעדיא 'ואפ
 ןענייז עכלעװ ,םינורמוש איד םידי יתשּב ןעוועג חידמ טינ וליפא ןעּבאה
 עלא עועיר לייוו ראפרעד ןעוועג זיא סאד . ןעדיא ןופ םיאנוש ע'תמא ןעוועג
 , הלמ תוצמ ןופ טגאזעגּבא טינ ךיז ןעּבאה , תוּתּכ רעדא ןעטקעס

 טנעקרענא ליפא םאה ,הּתכ רעדא עטקעס ןייא איו רעּבא ךיג יוזא

 "יומשעגסוא רלאּב איז זיא , הלימ ןופ טגאזעגנּבא ךיז ןוא תוצמ ערעדנא עלא
 , ללּכ םעד ןופ ןעראוועי ועס

 תוצמ ערעדנא עלא ,טאהעג טינ תועמ ןייק ןעּבאה םימכח ערעזנוא ןוא
 םער ןהא טאהעג טינ גנוטיידעּב ןייק ןוא הטרעוו ןייק ןעּבאה , הלימ רעסייא
 , ידוהיה יושבּב תוא

 ,םיונ ןיא רעדירּב ראפ טכאמעג ןעמעלא זנוא טאה הוצמ ענייא עזעיד
 ץּבראב ןעמאזוצ ןעטלאהעג ךיז רימ ןעּבאה יוזא ןוא , דייל ןיא דניירפ ראפ
 , םלֹועה תֹונּפ

 ןיא העז ךיא ,םירבעה הנחמּב דניק ַא ןעװעג םינכמ ןעמ םאה טנייה
 רעילגטימ ַא } דוד-ןגמ ןעױלּב םעד טימ גַאלּפ רעד רעטנוא טַאדלָאס ַא םהיא
 ַא .תורפדה תרשע איד טלעװ רעד ןעּכעגעג טאה סאוו ןָאיצַאנ רעזעיד ןופ
 , טייקלערע ,לַארָאמ טיירּכרעפ ןעּבאה סאו לאקזחי ַא , הימרי ַא ,היעשי
 , טייקבילשנעט ןוא רשוי

 ןעלָאז יז , רעפּפמעק ןעשיריא םעיינ םעד ןיפ ןרעטלע איד שניוו ךיא
 ןייז םצעש  סָאװ = דיא ַא , דיא רעלַאנַאיצָאנ ַא ןייז וצ ןעהיצרע ןענעק םהיא
 , ןייז וצ בירקמ ךיז םחיא רַאפ םיירעּכ זיא ןוא קלָאּפ

 -אחרע איד ןעקנעדעג רימאל ,טלעמאזרעפ ָאד ןענייז רימ דנערהעוו ןוא
 ,תחמש רערעי אייּב ןַא , ינימי חּכשּת םילשורי ךחכשא םא , רעמרעוו ענעּב

 רעצרעה ערעונוא ןעקעוופיוא ,ןויצ ןא ,םילשורי ןא ןענאמרע ךיז רימ ןעלאז
 1 םירוּבד איד ןערעװ םיוקמ ןעלאז סע זַא ,ּונחֹּכ יצמאמ לכּכ ןעטייברא וצ

 !ןמא ונימיב הרהמּב שדוקה ריע םילשורי הנגי
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 ימ-תירּב א ּוצ
 ,קלאב ,ש .רד ןופ

 לנש ,םהרבאל היּבקה ףתתשנש הליטה הביבח, : טגָאז שררמ רעד

 (.א ,ז"מ םיליתּת שרדמ) , "םונהיגל ררֹוי ֹוניא לוהמ אוהש יט

 ַאזַא זיא ן'םהרבַא ןעּבעגעג טָאה טמָאנ סָאװ הלימ תוצמ : טסייה םָאד
 , םֹונהיִג ןּופ רּומּפ זיא לּוהמ ַא זיא סָאװ רעדעי סָאד ,ךַאז עסיורג

 ןעו ,טסייה סָאװ .ןעהעטשרעפ םּוצ רעווש לעסיּב ַא זיא שרדמ רעד

 { םונהיג ן'רַאפ טינ ארֹומ ןייק ןיֹוש רע טָאה לּוהמ ַא זיא רענייא

 ןעװ ,דניק ןיימ, :טרעלקרע איֹוזַא לָאמ ַא רימ סע טָאה יּבר ַא רעניימ

 ןיוש רע טָאה ,דיא ַא ןיא רע זא ןוא ,דיא ַא רע זיא ,לוהמ ַא זיא רענייא

 טימ ןעשנעמ ןייק טינ טפָארמש טמָאנ ןוא .טלעװ רעד ףיֹוא םֹונהיִג םעד

 . ןעטלעװ ערייּב ףיֹוא םֹונהיג
 טינ ןעק שרדמ רעד זַא ,טנייש סע רעּבָא ,ץטיוו ַא ןייז ךיז געמ סע

 . ןערעוו טרעלקרע שרעדנַא
 םהרבַא לש ֹותירבּכ ןעועג םינכמ טנייה טָאה ןעמ סָאװ דניק סָאד

 ךָאד רע טּביילּב , ןעלעװ טינ ּוליפַא םע לָאז רע ןעו , דיא ַא יא  ,ּוניבָא

 . דיא ַא
 ןעדיא טנרעלעג ןענעק ּבָאה ךיא 1 זיא דיא ַא סָאװ רהיא טסייוו ןּוא

 רעדָא םישיחּכמ ןענייז סָאװ ןעדיא ,טינ ןעּביֹולג סָאװ ןעדיא , רעקנעריירפ

 ןעּבָאה אייז ןעװ , ןעדיא ןעוועג אייז ןענייז ךָאד ןוא . רקיֵעֹּב םירפֹוכ רָאנ

 יז סָאװ ראפרעד ןעדיא ט'תיממ ןעמ ןוא טגינייּפ ,טגָאלש ןעמ זַא טרעהעג

 רעייז ןָא ,ןעקנַאדעג עיירפ ערעייז ןָא ןעסעגרעפ אייז ןעּבָאה ,  ןעריא ןענייז

 ,ןערהערט טימ ןערָאװעג טלליפעגנָא ןענייז ןעגיֹוא ערעייז ןּוא ,תירפיּב

 ןענייז רימ לייוו ץלָאטש ןענייז רימ, 1 ןעהירשעגסיֹוא אייז ןעּבָאה , ףֹוס םּוצ

 *! ןעדיא
 ףיױא םהיא טכאמ ,לֹומינה ךר ןעגיטנייה םעד אייּב ורשכּב ּתֹוא רעד

 ןּופ ןעהייר איד ןיא םאדלָאס ַא ראפ ,ןָאיצַאנ רעזנוא ןופ רגיק ַא ראפ גיכייא

 . םגרמנערני
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 םעד לליװ טמָאנ (.ן'ק ןירוחנפ) ייֵעַּב אֹּבל אנמחר, ! םנָאז ארמנ איד
 ,ןייז טינ לָאז רע הגרדמ ַא ראפ סָאװ ןיא ,דיא רעד ןוא ,ץרַאה ס'ןעשנעמ
 ,ץרַאה עלערע ַא רע טָאה

 ןעּבָאה תונמחר ?ץרַאה עשידיא א טסייה סע סָאװ רהיא טסייוו ןּוא
 . ןערנעלע םער ןעצטיטשרעטנוא ןוא ןַאמירָא םעד ןעפלעה ,  ןעכַאװש ן'פיֹוא

 יםינמחר ינּב םינמחר, טלעװ רעצנאנ רעד אייּב ךיז ןעפּור ןעדיא רימ
 ּבֶא ןעטיה רימ אּוצ ;טינ אּוצ ,םּורּפ ןענייז רימ אּוצ ףיוראד טעטכַאעג טינ
 ,טינ אּוצ ,הרֹוּת עצנאג איד םייקמ ןענייז רימ אּוצ ;} טינ אּוצ ,תווצמ עלַא

 ןופ ןּוא ,טרוּבעג ןייז ןּופ גָאט ןעטכַא םּוצ דיא ַא טרעװ דניק שידיא ַא
 קלָאפ םעד ןּופ טייקגיּבכייא רעד ףיֹוא תּודֲע ןַא רע טרעװ ןָא טּונימ רעזעיד
 . לארשי

 לעװ טצעי ריא רעד זיא סָאד ןּוא הלימ תוצמ םעטיידעּב סָאד טָא
 ! יֹוזַא ןעגָאז ןּוא ןערעטלע איד אּוצ ןעדנעוו ךימ ךיא

 ןייז ללָאז רע ןהּוז רעייַא ןעהיצרע טלָאז רהיא ןעפלעה טָאג ְךייַא ללָאז
 -עּב קלָאּפ רעזנּוא לייוו , המשנ ןּוא ּבײל טימ דיא ַא , ןעצראה ןיא דיא ַא
 . ןעדיא עכלעז ַא ןיא רהעז ךיז טניהטעג

 , ןעּבָאה טינ רעצ ןייק םהיא ןּופ טלָאז רהיא ןעפלעה ךייַא ללָאז טמָאג
 עללַא ראפ הנּתמ ַא ןּוא ךייַא אּוצ ערהע ןַא סלַא ןעסקאווסיֹוַא ללָאז רע ןוא
 . ןעשנעמ

 ןעדיא רימ . ןעשנעמ עללַא ןּופ זנוא ןעדיישרעטנּוא םלֹועה תֹומּוא איד
 לֹּכ, ויֹולּב ןעגָאז רימ ןוא ,ןעשנעמ ראפ ןעשנעמ עלַא ןענעקרענַא ,  רעּבָא
 , "וניהלא 'ד םשֹּב ךלנ טחנַאו ויהלא 'ד םשּכ ךלי שיא

 אּוצ ראפרעד ןעּבָאה רימ לייוו , רעייהט טייקשידיא סָאד ןיא זנוא ייַּב

 ןוא דיא רעגידנעטשנַא ןַא ןייז ןהּז רעיא לָאז ראפרעד . טלהאצעּב רעייהט
 ,שנעמ רעגירנעטשנַא ןַא ְךיֹוא ןיֹוש טסייה סָאד

 ! תּתנ ןעהעז אּוצ םהיא ןיא ןייז הֹכֹוז טלָאז רהיא

 א +
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 ,הלימ תירּב א ּוצ
 .רעדאּב .,א ןופ

 ! ערניירפ ענייט

 איד םייקמ זיא ןעמ ןעוו טסעג יד ןּופ רענייא ןייז ּוצ רעייז טהערפ ךימ

 , ןעטשרע םּוצ םיֹוג ומה בא םעד טגאזעגנא מאה טאג סאוו הוצמ עסיורג

 . ןייז םייקמ לאז רע
 -יצ עכלעוו ,ןעריא עמּורפ ןוא עכילרהע ץנאג , םרעטָאּפ אר ןענייז םע

 -יא ןָאיצַארעּפָא איד ןעכאמ טייג ןעמ זַא , גידנעסיוו , ףיֹוא לעסיּבא ןערעמ
 רניק ןייז ּבעיל טאה רעמָאפ רערעי . רעדנואוו ןייק . ןהוז םעניילק רעייז רעּב
 .טצרעמש דניק ןייז ןעװ ץראה סָאד ןוהט הייוו ףראד רעמָאפ ןעדעי ןוא

 . עּבָארּפ ערערעווש ַא ןעכאמוצכרוד םאהעג טאה םהרבא עדייז רעזנוא רעּבא

 ,ןעריא ַא ראפ ןהוז ןייז ןעכאמ לָאז רע , טגָאזעג ראנ םינ םהיא טאה טָאג

 ןהוז ןעטּבעילעג לעיפ ןעגיצנייא ןייז ןעמהעג ןעסייהעג םהיא טָאה רע רָאנ

 , הדיקע רעד ףיוא ןייז בירקמ ןוא קחצי

 ןַאד ,טסײה המכחה לֹּכ דוסי רעד ןוא , גיהנמ ןוא ארוּב רעד ןעוו

 , ץרַאה ןעטגיטולּברעפ ַא טימ ,םהרבא , טםוהמ ןעמ ןוא םינ ןעמ טגערפ

 דנאה ןייז טקערטשעגסיֹוא , חּבומ ן'ףיֹוא ןהוז ןייז טגיילעגפיורא ןיילא טאה

 ןייז ןופ זלַאה םעד ןעדיינש רעּביא טלאוועג ןּוא רעסעמטכאלש םעד טימ

 , דיחידּכ ןעיירט

 "רעפ ךיא !טינ סע והמ !טלַאה ,טגאזעג טאנ םהיא טאה טסלָאמאד

 ןעועג ראנ זיא סאד ,טולּב סעגיטסיזמּוא ןוא םעגידלושנוא ןייק םינ גנאל

 ,ֹורשבּב תוא םושל ,ןעװעג ןיא טלָאװעג טאה טאג סאוו םעלַא ,ןויסנ ַא
 תומוא עלא ןופ ,םהיא ךאנ רעדניק ענייז ןוא ן'מהרבא םהיא ןעדיישרעטנוא

 ןוהמ ןעסייהעג םאד רע טאה רעּבא טייצ רעּבלעז רעד ןיא , טלעוו רעד ןיא

 , םייהדנוזעג ּבעילוצ ,תואירּבה ינּפמ

 ַא אייּב ןָאיצַארעּפָא איד זא , הדומ טצעי ןענייז םיריומקאד עסיורנ איד

 ינלעװ רעד ןיא ןעכאז עטסגידנעווהטיונ איד ןופ עגייא זיא , הליט תירּב
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 יניילק ןופ דיא ַא זא ,םקאפ רעד איװ ,גיטכיוו יוזא טינ זיא סָאד רעּבָא
 , טולּב ןעסיגרעפ וצ ןענהאוועג ךיז ףראד , ףיוא זיו

 ריד ,ןעגנאנעגייּברעפ ריד ןעּבענ ןיִּב ךיא : טנאזעג טאה איבנ רעד
 מולּכ ייד ןיא, : טגאזעג ּבאה ךיא ןוא , טולּב ןייד ןיא ןערעגלאוו ןעהעזעג
 , "טולּב ןייד ןיא טבע אוד ,אי , וטסּבעל

 סלאמאד טייז ןוא , קירוצ רהאי דנעזיומ יירד ַא טימ ןעוועג זיא סאד
 | , טולּב רעזנוא ןיא ןעדיא רימ ןעּבעל

 יעּב ַא ראפ סאוו ! ןעסאגרעמ ןיוש סָאד ןעּבאה רימ טולּב לעיפ איו ןוא
 ןעגעג גנילגייז םעניילק םער ןופ טולּב ןעּפָארט עכילטע איר ןעּבאה ףערט
 איד אייּב ןעסאגרעפ ןענאה ןעדיא רימ סאוו טולּב םימי ןוא ןעכיימ איד
 ,לבּב ,םיור ןיא ,לילג ןוא זורוהי ןופ ןעלאהמ איד ןיא , םילשורי ןופ ןערעיוט
 ןעינעמור ,ןעלױּפ , ךיירטסע , דנאלשטייד , דנאלגנע ,לאגומראּפ ,ןעינאּפש
 םימד עשיריא ןופ םארמש רעטיור רעד ואוו דנאלסּור ןיא טצעל עלא וצ ןוא
 | ןעסע לפ וצ ףיוא טינ ראג מרעה

 טפאצ ןעט ןעמעװ ,תומל השונ הלוח רעד איו ןענייז ןעדיא רימ רעּבָא
 ךיילג טּבעל רע ןוא ,סעקוואיפ רעדא םעקנאּב ךרוד טולּב לעסיּב א ּפָא
 . ףיוא רעדעיוו

 ,וצ ןיילא רימ ןענהאוועג ,ןעטולּב ףראד דיא רעדעי זא ,גידנעסיוו ןוא
 -ײװ רעטעּפש לאז סע ידֹּכ ,טולּב ןעסיגרעפ וצ איו ןהיז עניילק ערעזנוא
 . רעקלעפ איד ןופ ןאיצארעּפָא עגיטולּב איד ןעדאש רענינ

 ןעגעווטסעד ןופ רימ ןענייז , ףיוא זייוודניק ןופ ןעטולּב רימ שטָאכ ןוא
 ןענעגעגעּב וצ הרובג טיט םמרעטסיינעּב ןוא גימכעמ . קראטש רעמיא ךאנ
 | . טולּב רעזנוא טגיוז סאוו אנוש םעד

 רעגיטנייה רעד ןעװ זא ,זיױלּב ךיא שניוו טייהנעגעלעג רעזעיד אייּב

 ,שנעמ רענעמאקלאפ ַא ןייז ןוא ןערעוו סיורג , ןעסקאווסיוא טעװ לומינה-ךר

 רנעה עשיאיוג ךרוד ,גנוּפאצ טולּכ עשידיא ןעוו טייצ יד ןעכאמ ךרוד רע לאז

 , ןויצ תמחנּכ ןהעז וצ ןייז הכוז תוחּפה-לכל לאז רע ןוא , ןערעהפיוא לאז
 איד םהיא לאז ןאד , ןעטולּב וצ ןייז םרעשעּב םהיא םעװ סע ןעװ ןוא

 ריא ַא עכלעוו וצ תונויסנ איד ןעגארטרע וצ חּכ ןעּבעג ןָאיצארעּפא עגיטנייה

 . ןעפראוורעטנוא ןייז ןעק ןיילא
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 ,הלימ תירּב א אוצ

 ראפ א טדער ,תיּבה לעּב רענהעש א ,דניירפ רעמּוג א

 איד ןּוא תירּב לעּב םעד דובכל רעטרעוו

 הקׁשמ לעזעלנ א אייּב עטסעג

 ,יקסוואכאלאמ .ה ןופ

 !ערניירפ עהטרעוו ןּוא ,תירב לעּב
 עמסערג איד ןייז אּוצ םייקמ רעיה טלעמאזרעפ ךיז רימ ןעּבאה עטייה

 ןעׁשידּי םעד ןיא רעּבמעמ םעיינ א ןעגניירּבניירא , םוהטנעדוי ןּופ הוצמ

 רעמסימ עדניירפ ערעזנוא אייּב ,הלימ תירּכ א ףיֹוא אד ןענייז רימ ,ןעדרא
 ןהוז םענעראּבעג איינ רעייז טכארּבעגניירא ןעּבאה עכלעוו . . , סעסימ ןּוא

 היהו ןע'םהרבא ּוצ טגאעג טאה טאג ןעװ .שזדאל ם'וניבא םהרבא ןיא
 םע רע טאה .םּורפ ץנאג ,ףילטנערא ץנאג ,טּוג ץנאג !ץנאג יז ,םימּת
 ןעק דיא א .ןעװענ למ ףיז טאה רע ויּב ןעליפרע טנעקעג טינ שרעדנא
 רּוטּפ ןאיצארעּפא עסיװעג א ףרוד טכאמ רע זיִּב ןעמאקלאפ ןייז = טינ
 יא םע סאו ןעד ,ןעשנעמ םעד אייּב ףאז עגירעּביא ןא ןּופ ןערעװ אּוצ
 ,םאקלאפ ןייז םינ םע ןעק ,גירעּביש

 איד אּוצ ןעכילנעג טינ זיא ןעדיא א ןּופ החמׂש איד !יתֹוּכר ,אזלא
 ,החמׂש א טינ םע וא ,תֹומּוא איד אייּב .םלֹועה תֹומּוא איד ןּופ תֹוחמש
 -רעק ראנ ןענייז תֹוחמׂש ערעייז ,ןהאמ אּוצ םינ ראג טסייג ץטימ סע טאה
 ,םאמ איד רעּביא ןעּפאכ אייז ויּב ץרֹוּכש ,ןעקנירט ,ןעסע ,ךילרעּפ
 רעּפרעק רעזנוא ןיז הגהמ ןעליו רימ ראפעּב ,רעּבא זנּוא אייּב

 ןיא ןעניז רימ ליײװ ,טסיײג רעזנוא ןעלעמש ןעדעירפוצ רימ ןעפראד
 ןעקראטש םינ ךיז לאז רעפרעק רעזנּוא םּוא ןּוא ,קלאפ גיליה שירק םע
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 ןיא ןעדיא א ןופ ןעמערט ןיירא ןעטשרע םעד אייּב זיא טסיינ רעזנוא רעּבא
 רער זיא סאד ןּוא . ןעכאוושּפא לעסיּב א רעּפרעק םער רע !וּמ טייקש ידיא
 ןּוא שילאראמ רהעּמ רעמיא זיא דניק שידיא א ,הלימ תירּב םעד ןּופ דֹוס
 ןופ רעדניק ערעדנא עלא םלא ןעטפאשנערייל עשיריהט איד רעגינעוו טאה
 ,הלימ תירּב םער ןעקנאדרעפ ּוצ רימ ןעּבאה סאד ןּוא .םלֹועה תֹומּוא

 ,ןהח א טקניישעג ףייא םאה טאג !תירּב לעּב רעהטרעװ ,טצעי ןּוא
 ראפ טכאמעג ,ּוניבא םהרבא לׁש תירבּב טכארּבעגניירא םהיא טאה רהיא
 ,היצמ לֹׁש החמׂש רעיא ףיֹוא ךייא ּוצ ןעפוררעפ זנּוא טאה רהיא ,ןעדיא א
 חמוהלו הרֹוּתל ןייז לדגמ ןהז רעיא טלאז רהיא זא ןעּבעג לאז טאג
 ןוא ,גנוהיצרע עשידיא עטּוג א ןעּבעג םהיא טלאז רהיא ,םיבֹומ םיׂשעמלו
 ףּוגוה תלרע איד ןהּױ רעיא ןּופ ןעטינשעגּפא םאה רהיא סאוו ,טימאד
 ןעשנעמ עכנאמ אייּב ףױ ןעניפעג עבלעװ ,תֹולרע עגיטסייג איר ןעלאז
 לאז רע ,בלה תלרע ,ךילמענ ,ןהּוז רעיא ןּופ ןערעװ ןעדנואוושראפ ְךיֹוא
 תלרע .שיריא טכע ןייז לאז ץראה ןייז ,ץראה עטּפאטשראפ א ןעּבאה טינ
 ןעפא רעמיא ןעלאז ,ןירעיֹוא סןהוז רעייא ןּוא ,ןירעיֹוא עטּפאטשראפ  ,ןזאה
 ןופ עגאל עטכעלש איר ןערעהּוצ אּוצ ְךיֹוא .הרֹוּת ירבד ןערעה אּוצ ןייז
 עטּפאטשרעפ ,םיתפש לרע ,הּפה תלרע .,אייז ןעצימש ןּוא עכילקילגנּוא
 ןֹוׁשֹל א ןופ ליֹומ א ,תילגרמ קיפמ הֹּפא ןייז לאז ליֹומ ס'נהוז רעיא ,ןעּפיל
 .הוצמ רעטשרע רעד טימ טרהעעּב זנּוא טאה רהיא איו יֹוזא ןוא ,םידּומל
 תּפוח ןייז ּוצ ןּוא ,הוצמ-רּב ןייז ּוצ ןעדאל ןייא ְךיֹוא זנּוא רהיא טלאז יֹוזא
 ףיֹוא ןעדאל ערעדנא איד ענייא ןעלאז אד ןענייז סאו עלא רימ ןּוא

 , תוחמׂש
 !םילׁשּוריּב האּבה הנְׁשל ,םייחל .םייחל
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 , תירּבילעּב א ראפ ערער א
 , רעזנּוצ םוקילא ןופ

 !עטסעג עהטרעוו עניימ
 ןעקארשרע לעסיּב א ןעהעזעג רימ טאה רהיא זא טקרעמעּב ּבאה ךיא

 ךיא יוניבא םהרבא לש ותירבּכ וסינבהל, :הכרּב איד טכאמעג ּבאה ךיא ןעוו
 "רע ךיוה רעד רונ ,קערש ןייק ןעוועג טינ זיא סאד זא ןעגאז רעּבא ךייא זומ
 ,טניוטשרע ,טרעטיצרע ןעוורענ עניימ טאה ,טאהט ןעזעיד ןופ טסייג רענעּבאה
 -עג טאה טָאג איװ ,רעמרעוו עזעיד ןופ ןניז ןעגיטכיר םעד גידנעטכארטמעּב
 טימ רימ ןעשיווצ דנוּב ןיימ ."ךיניבו יניּב יתירּב הנּתאו, ןע'םהרבא וצ טגאז
 טימ טאה םוהטנערוי סָאד סאוו טקארטנָאק ןופ ןעכייצ רעד זיא ןייז למ רעד .ריד
 ןייז ןָא ןעמהענ רימ זא ךירחא ךערזלו םיהלאל ךל תויהל ןעסאלשעג טאנ
 ,גיּבייא ףיוא רעדניק ערעזנוא טימ זנוא ףיוא דנוּב

 רע ןמז לכ ןעטלאה רונ סע ןעק ,להעפעּב א םיורא טיג גינעק ַא ןעוו
 ,מינ להעפעּב םעד ןעמ טלאה טינ טהעז רענייק ןעװ דיוא זוא ,טּכעל

 -עג םיוקמ גיטכיר ,רהאי 4000 ןיוש טלאה הלימ ןופ להעפעּב ריועיר

 ,טנייה זיּב ךילטנעפע םהיא םלאה ןעמ רונ טינ ןוא "ךירחא ךערזליג י;יראוו
 םינ םוא ,םנעּבעל ערעיז ןעװעג ריקפמפ טאה קלאפ עשידיא סאד ומ
 -נעלסיוא .איד ,גָאט ןעגיטנייה זיּב ראגָאז ןוא הלימ תוצמ ףיוא ןייז וצ רבוע
 טרעטש ץנעריזער עשיסור איד ןיא ןעטסירק סלַא ןענהאוו עכלעוו ןעדיא עשיר

 -עטש ,דניקא ןעריוּבעג טרעוו יז אייּב ןעוו ןוא ,אװקסַאמ ןוא גרוּכרעטעפ איו
 ןיא זומ דניק סאד ןוא ,ןעמאנ רעייז ,ץנעטסיזקע רעייז רהאפעג ןיא אייז ןעל
 טנערפעג טאה ,בר רעווקסאמ ,ןילרּב םייח 'ר זַא ןוא ,ןערעװ טשעדיאעג םייהעג
 תוצמ ריפ ריקפמ לעיפ ָאז ךיז זיא רע םוראוו עטייל עזעיד ןופ םענייא אייּב

 רענעי טאה ,הלוכ הרוּתה לכ לע רבוע זיא רע ןעװ םייצ רעד ןיא ,הלימ

 ןעגראמ ךיא ןעק םייקמ טינ טנייה ןיּב ךיא סאוו תֹווצמ עלא זַא :טרעפטנעעג
 ןעק ןעהעזרעפ טצעי לעװ ךיא ןעװ הלימ ןופ הוצמ איד רעּבא ,ןייז םייקמ
 ,קירוצ ןעּפאכ טינ רהעמ ןיוש סאד ךיא

 .יהיצמ רעזעיד רעּביא שפנ רמומ ךיז ןעמ זיא עטסעג עניימ םייוו
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 ךיא ּכאה ,"וניֿבא םהרבא לש ותירבּכ וסינכהל, הכרּב איד גידנעגָאז

 סאד טימ טצעי ךיז ןעדניּברעּפ דניק סענעראּבעגיינ ןיימ ןוא ךיא זא ,טלהיפעג

 יוניבא םהרבא איו ,םוהמנעדוי
 "נוא רעשידיא רעד וצ רענמעמ א ריפ דניק ןיימ טכאמעג ּבאה ךיא

 "יירפ ערהיא ןיא ןעמהענ וצ לייהטנא ףיוא רעבמעמ א ,ןָאיצַאנ רעכילּברעטש

 ,התרצּב רעטצמו ,התבוטּכ חמשא ,ןעדייל ערהיא ןיא הלילח ךיוא ןוא ןעד

 "יומש טלעוו רעד רעקנייד עטסערג איד עכלעוו קלאפ עזעיר ןופ רעּבמעמ ַא

 לעומער םעד .טײקניּביא ןייז ןיפ לעזמער םער ןעניפעג טינ ןענעק ןוא ןענ

 ןעהילבפיוא קירוצ ןעגידנעטש ןייז ןופ לעזמער רעד ,םיאנֹוש לעיפ יוזא ענייז ןופ

 ןיא ןוא םירצמ ןיא ראוו םע איו ,טקלעווראפ ןעצנאג ןיא ןיוש זיא רע ןעוו

 . עיראטסיה ןייז ןופ ןעדָאירעּפ עלעיפ ךאנ

 ןעשנעט ןייק טינ טרעטעגרעפ עכלעוו ,סלָאפ עזעיר ןופ רעבמעמ ַא

 ןופ ןעמָאנ א ךאנ זיא קהאי ןופ גָאמ רעדעי עכלעוו ,ןענָאיצאנ ערערנא איוו

 רַאפ הדותמ טינ ךיז זיא עכלעוו קלאפ רעזעיר ןופ רעּבמעמ א ,ןעגילייה א

 זיא עכלעוו קלָאפ עזעיר ןופ רעּבמעמ א ,ןיילא טאג ראפ רונ ןעשנעמ ןייק

 -יולג רערעי סאד ,עכריק ןוא חלג ןופ ןעטייק איד טימ טדימשעג םלאמעינ

 ,הרובק ןייז זיּב טרוּבעג ןייז ןופ אייז וצ ןעמוקנָא זומ רעניּב

 ןענװַאד ,להומ א ןייז--חלג רעד אקוד טינ , ןעק רעדעי עבלעוו קלאפ ַא
 זיא איז לייװ ,םיױט ן'ךאנ טכער ןייז ןאהמ ,ןישודיק ןייז רדסמ ,דומע ץ'ראפ

 עזעיד איו ,הלוגס םע ןוא םינהכ ןופ ךיירגינעק עצנאג א ,םינהכ תכלטמ א

 ,הרוּת ןּתמ רָאּפעּב ןעּבעגעג רהיא ןעמ טאה ןעמענ ערייּב

 עזעיד זיא ,טקנעדעג עיראטסיה איד טייז ,טהעטש טלעוו איד טייז

 -רָאפ ןאיצאזיליוויצ ןוא םערגארּפ ןופ לעקַאפ םעד טימ ןעגנאגעג רעמיא קלאפ

 גנודליּב וצ ןעּבערטש ןייז ראפ ריקפמ ךיז זיא דיא רעד .רעקלעּפ עלא ראפ סיוא

 ןוא ,ערעטקארער ,רעלליש ןיא לייהמ עטסערג איד טנאמראפ דיא רעד

 ..יעללעפנעטיומ ןיא לייהמ ןעטסנעלק םעד ןוא .גנודליּב ןופ ןעגייווצ עלעיפ ךאנ

 לאז דניק סעועיר ,לומינה ךר רעזעיד סאד !עטסעג עניימ רימ טשניוו

 לאז רע קנארעג םענעּבאהרע ןוא ןעגילייה םעד ןעלהיפ ןעּבעל ןעצנאג ןייז

 סאד וצ רעּבכמעמ רעיירט א ןייז לאז ןוא ,דיא ןעמאנ םעד ףיוא ץלאטש ןייז

 םערד םהיא ףיוא ןערעוו םיוקמ לאז םע ןוא ,ןָאיצַאנ רעשידיא רעכילּברעטשנוא

 יומא .'ה ךריּב עז םה יכ םוריכי םהיאור לכו, ! רעטרעװ תיאיבנ
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 רעטאפ א ןופ עדער א
 ,הלימ תירּב סןהּוז ןעטש'רע ןייז ּוצ

 ! רניירפ ןּוא טסעג עהטרעוו עניימ
 ּבעילוצ רעטרעוו עכילמע ןעגָאז אּוצ ןערָאװעג טרעדָאפעגפיֹוא ןיּב ךיא

 לש ֹותירבּב ןעוועג םינכמ ןהּוז ןיימ טָאה ןעמ ןעװ , טייהנענעלעג עזעיר

 , ּוניִבָא םהרבַא
 רעטָאפ ע'תמא איר טרעיּפשעג להָאמ ןעטשרע םּוצ ךיא ּבָאה טנייה

 רע תעּב לֹומינה ךרה ןּופ איירשעגסיֹוא םעד טרעהעג ּבָאה ךיא ןעװ ,עּבעיל
 . דיא ַא ןערָאװעג זיא

 ןּוא דיא ַא ןייז אּוצ ,דיא ַא ןערעװ ּוצ רעש זיא םע !עדניירפ ךַא
 ,ריא ַא ןערעװ רַאּפ ןעמ טלהָאצעּב טּולּב טימ ,דיא ַא ןעּביײלּברעּפ אּוצ
 . דיא ַא גידנעייז ןעמ טסעיגרעפ םּולּב ןּוא

 -עג ךיא ּבָאה ,עלעמיטש שירניק ןייז , ליק ןייז טרעהעג ּבָאה ךיא ןעוו

 רשבּו ימצעמ םצע . ףּוג ןעצנַאג ןיימ ןעקּוצכרּוד ץרעמש ןעפראש ַא טלהיפ
 רימ טָאה סע ןּוא ,טכַארטעג רימ ךיא ּבָאה ,ןעטילעג טצעי טָאה ירשּבמ
 סָאװ טיירפעג ךימ סע טָאה ,רעדעיװ טייז ערעדנַא רעד ןּופ ,ןהָאטעג קנַאּב
 ,ןעדיא ַא--טלעוו רעד ףיֹוא ןעדיא ַא ןעגנערּב וצ עכאזרּוא יד ןעוועג ןיִּב ךיא

 טיֹוט םעד ןעּבעילקעגסיוא רעמיא טָאה סָאװ ,המּוא רעזעיד ןּופ דעילגטימ ַא

 , הנומא ןייז ןוא ןעינָאמערעצ ענייז ,תֹולּבק ענייז ןענעקיילרעפ וצ רעדייא

 רעטסניפ ןוא רעטיּב םהיא זיא סע ,ךַאז ערעװש ַא ןיא דיא ַא ,ַאי
 םָאּפש םעד רעמיא טקרעמ רע ןוא ,טלעװ רעגיד'ךשיח רעטלַאק רעד ןיא

 . ןענָאיצַאנ עטרהעלקעגפיֹוא ןעשיווצ ּוליִפַא קזֹוח ןּוא

 זיא ןערייל ענייז ןיא רעּבָא ,ןעדייל םּוצ ןערָאװעג ןערָאּבעג זיא דיא ַא
 זיא סע ,ערנירפ ,ןוא .דלעה ַא רע זיא םירּוסי ענייז ןיא ,םיֹורג רע
 איו , גנוגייצרעּכיא עכילרהע ראפ טּולֹּב ןעסעיגרַאּפ ןּוא ןעדייל ּוצ רעסעּב
 -עקיילרעפ ,קעובצ ַא ,ףנֹוח ַא ןייז ןּוא ןעגעינעגרעפ םי ַא ןיא ןעמיווש אּוצ

 .זיא ןעמ סָאו ןעג
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 ךימ טיירפ םע---ירוהי תֹויחל יל דלֹונ ןּב םאוו ףיֹוראד ץלָאטש ןיּב ךיא
 "ייהמרעפ לָאז סאוו עזעיד ןופ רענייא ןייז וצ טמימשאּג זיא דניק ןיימ סאוו
 עכלעװ ,הנומא רעטלַא רעזנוא ןּופ םייהרהאוו איד ראפ ןעדייל ןוא ןעגיד
 , איינ רעממיא טּביילּב

 ַא ךָאנ ,החמש ַא ךיֹוא טלהיפעג ךיא ּבָאה רעּבָא טייצ רעּבלעזרעד ןיא
 א טכארּבעג טָאה רע זַא גידנעסיוו ,רעטָאפ ַא ןופ החמש יד , דיירפ עסיורג
 , ןעמָאנ ןייז ןעניּבייארעפ טעװ סָאװ םלעוו רעד ףיֹוא ןהּוז

 טָאה טלעװ יד רעּבא ,ךעלדריימ רעדָא ךעלגניא ,רעדניק ןענייז רעדניק
 "יינשֹּבֶא ןוא ןאמ ןופ תושר ןיא ןערעילרעפ ךיז לאז לעדיימ א זא ,טמיטשעּב
 , הנותח רעד ןופ גָאמ ןיא ןערעטלע איד טימ גנּודניּברעפ רעדעי ןעד

 איו ןּוא .ןעמָאנ םרעטָאפ םעד ןּופ שרֹוי רעד זיא רעדעיװ לעגניא א
 ,טלעװ רעד ןיא ךיז טפיוק רע ןעמָאנ א ראפ סָאװ ,םיֹוא טסקאוו לעגניא א
 םינ זיא רעטָאּפ רעד ןעװ ,להאמ א ,רעטאפ םעד רָאפ טימאד רע טלעטש
 ,חבשל סע זיא ,הכֹוז ןיא רעטאפ רעד ןעוו ,לאמא ןוא ,יאנגל םע זיא ,הכוז

 לעגניא א ןּופ ןּוא ללכּב רניק א ןּופ טפנוקּוצ יד זא ,רעּבא ּביֹולג ףיא
 -רע ּוצ ףיז םהימעּב רעטאפ רעד ּביֹוא ,דנאה םרעמאפ ןיא טנעיל ,טרפּב
 איו ,םיֹוא רע טסקאו ןאד ,ןייז אּוצ טרעהעג סע איו דניק ןייז ןעהיצ
 , טייל אּוצ ןּוא טמאג אּוצ םגאז ןעמ

 ללאז ןהז ןייט זא ןעהעז אּוצ ,ןייז טעװ ןעּבעל ןיא עּכאַגפיֹוא ןיימ
 ןא אלימּב ןיֹוׁש זיא סאו ,שנעמ רעטוג ןּוא רעכילרהע ןא ןעסקאווסיֹוא
 ,קלאפ ןייז ןעמכא ןענרעל םהיא ללעװ ףיא , דיא רעטּוג ןּוא רעכילרהע
 םעװ ןאד .,עכילרהע סאד ןּוא עטּוג סאד ןענרהעל , ןאיגילער ןייז ןעּבעיל
 ,ןערעמלע ענייז ראפ ןיֹורק א ןוא ׁשנעמ רעווארּב א ןייז רע

 ,םימֹורמ ןכֹוׁש םעד ןּופ הכרּכ איד ןיא טצעי לליו ףיא סאוו םעללא
 -לעה ּוצ טגאזעגּבא טינ לאמ ןייק ףאנ ףז טאה ,יח לא רעד , רע לי

 .םעטּוג ןוהמ ליװ סאו ,םעד ןעפ
 עצנאנ ןיימ ראפ ,רימ ראפ ,הסנרּפ ןּוא דנזעג ןעּבעג טאג רימ לאז

 רניק ןייט ןעהיצרע ןענעק ללאז ךיא ידּכ לארׂשי--לכ ראפ ןּוא עילימאפ
 , םיבֹומ םיׂשעמלּו הרֹוּתל
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 יי יי

 ,הלימ-תירפ א וצ
 ,קרנס םעד ןּופ עדער א

 ,דלאג .,א ןופ

 ! רניירפ עניימ ןּוא תירּב-לעּב
 ףיֹוא ,והילא לש אסכ-לע ןעצטיז ּוצ דֹובֹּכ םעד טאהעג טנייה ּבָאה ךיא

 ּוניבָא םהרבַא לש ֹותירבּב דניק שידיאַא ןעוועג םינכמ ןעמ טאה דנעה עניימ
 ןעמאּברעפ טאה אנוש רעד ןעוו ןעדיא אייּב ןעטייצ ןעוועג ןענייז סע

 ןעטלאּפש ןעזלעפ ןוא ןעלהעה איד ןיא , רעדניק ערעייז ןייז אוצ למ ןעדיא
 -עג ןעּבאה סרעטאפ יד ןוא ,סרעטומ עטראצ איד ןעטלאהעּב ןאד ךיז ןעּכאה
 ,לֹומינה דלי ַא לרעה דלי םעד ןופ ןעכאמ לאז סאוו להֹומ ַא הבנגּב טכארּב

 םלעטשעגנייא ןעּבאה להֹומ רעד יא ,רעטומ איד יא ,רעטמאפ רעד יא
 ןייז טלעטשעגנייא םאה עלַא ןופ רהעמ רעּבָא , ךאז ַאזַא אייּב ןעּבעל רעייז
 , ןייז למ םהיא לאז ןעמ םוא דניק סאד ןעטלאהעג טאה סאוו ,רעד ןעּבעל

 טפראדעּב מאה קדנס רעד זַא ,גהנמ רעד ןעװעג זיא ןעטייצ ענעי ןיא
 !תֹובֹומ תֹודמ ןוא הרוּת-לעּב ַא דיא ַא ,הדעה םכח רעד ,בושח םרָא רעד ןייז
 איד ןופ רעצרעה איד טקעװרעד טאה ,ןעסייהעג סע טאה ,קדנס רעד ,רע
 ענייז ףיֹוא ןוא ,הוצמ רעסיֹורג רעד ןָא ןעקנעדעג ןעללאז אייז , ןערעטלע
 , טייקכילטראוומנארעפ עצנאג איד ןעמונעג רע טאה סעציילּפ

 -ער רעטסערג רעד ,תּוכלמּכ ררֹומ רעד ןעוװעג זיא ,קדנס רעד ,רע
 -עּב ןעגנערמש םעד ןעמערטוצ-רעּביא טנאוועג םאה רעכלעוו ,  רענאיצולאוו
 , םילרע ןעּציילּב ןעללאז ןעדיא ןעסייהעג מאה סאוו רסיק םעד ןופ להעפ

 ךילמראוומנארעפ רהעמ ןעיועג ךיֹוא רע זיא , ןעדיא זנוא ןעשיווצ = , ןוא
 איד ןופ לידבמ זנוא זיא ֹורשֹבּכ תֹוא רעד זַא ,טסואועג מאה רע ,עלא ןופ
 | , תוללוּבתה ןייק וצ טינ טזאל ןוא םיֹוג

 ,טגאזעג םימכח איד ןעּבאה ,גנידצלַא ןָאהמ טנעמעג טאה דיא ַא
 זיא ,טגידניז רע ןעוו ּוליִפַא ,דיא ַא ."אּוה לארשי אטחש יּפ-לע-ףַא לארשי,
 .לֹומינ ַא ןעוועג זיא רע ןמז"לּכ ןעּבעילּבעג רע זיא ריא ַא ןוא ,דיא ַא ץלַא רע
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 ןהֶא ּוליּפַא זַא ,קראטש יֹוַא סםיֹורג יֹוזַא ןעוועג זיא הוצמ עזעיד ןוא
 -ַא ןעּבעילגעג ץלַא ריא רער זיא , תווצמ עגירעּביא איד ןהֶא , הרֹוּת רעד

 . ןעוועג ללֹוּבתמ טינ ךיז םאה ןוא דיא
 עזעיר ןוא , הוצמ ןייא זיֹולּב טכאמעג ךילטנעגייא טאה ּוניֵבֶא םהרבַא

 איד ןוא , בקעיו קחצי טימ ןעוועג זיא עּבלעז םאר . הלימ תוצמ ןעוועג זיא

 השענ, ןעירשעגיסיֹוא ןוא , יניס גראּב םוצ ןעמוקעג ןענייז ןעדיא זיּב ,םימבש

 . "עמשנו

 טאה ,םירצמ ןייק ןאמ רהיא וצ רעדניק ערהיא טימ ןעגנאגעג זיא הרֹוּפצ ןעוו
 םעד ןענע'גרה טלאוועג טפיֹוהרעּביא טאה רע , ןענע'גרה טלאוועג ךַאלמ רעד יז
 רוופ ןוא קלאפ ַא ןערהיפוצסיֹורַא ןעמונעגרעטנוא ךיז םאה רעכלעוו , רז טאפ
 , טילמעג ןעוועג טינ ןענייז רעדניק ענייז ןוא ,הרֹוּת ס'טאג ןעּבעג אייז

 ןוא טפאכעג ןוא רהאפעג איד ןענאטשרעפ טאה הרופצ איו םעדנאנ
 טגאזעג איז םאה ,וניבא םהרבַא לש ותירבּב רעדניק יד ןעוועג סינכמ ןײלַא
 טפיוקעגסיֹוא םהיא טאה יז .'תולּומל םיטד ןתח, רהיא זיא רע זַא .ןאמ םוצ
 ,םולּב טימ קלאפ | ש דיא ן'ראפ

 -נעּבאהרע ןוא טייקסיורג יד ןעוועג ספֹות אזלַא ןעּבאה םימכח ער זזנוא

 ךיז ףיֹוא ןעמהענ וצ עגינעי יד ןעוועג ןענייז יז ןוא ,הוצמ רעועיד ןופ םייה
 אייז ידּכ ,םילֹומינ רעדניק עשידיא ןופ ןעכאמ וצ טייקכילטראווטנַארעּפ ערעי
 , יח לא ירבד ןייז וצ לּבקמ יּואר ןייז ןעלאז

 ,הוצמ עסיֹורג ַא זיא תושפנ תֹונּככ טימ ןעדנוּברעפ זיא סאוו הוצמ עדעי
 רעּבָא סע זיא ,הנּכס ןייק רהעמ טינ זיא קדנס ןייז אוצ ןעוו , טנייה

 , תֹוינֹומדק םינשמ דֹובכה-תרשמ ַא ןעּבעילּבעגרעּביא רעממיא ךיֹוא
 םעד ןעּבעגעגּפָא רימ טאה ןעמ סאו ףיֹוראד ץלאטש רהעז ןיּב ךיא

 ןוא םימכח איד לאט ַא ןעטעזעג ןעניז םע ןעכלעו ףיֹוא ּוהילא לש אסּכ
 , המוא רעזנוא ןופ םישֹודק

 רֹובּכ ןעסיֹורג םעד ראפ ,לֹומינה ךרה ןופ ןערעמלע , ךייא קנאד ךיא
 , טלייהטעגוצ רימ טאה רהיא סאוו

 ןייז הבֹוז ןוא ןהוז רעיא ןעהיצרע טלאז רהיא ןעפלעה טאג ךייַא ללאז
 , קלאפ ןייז טעמכא סאו דיא ַא ןייז ללאז רע ןוא תחנ ןהעז אוצ םהיא ןיא

 . ןערעטלע ענייז ראפ רֹובּכ ַא זיא ןוא הנומא ןייז טצטעש
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 .ערער ס'קרנס לעּב
 ,ץייוואקילעז .ג ןופ

 .עטלעטאזרעפ עהטרעוו ןוא ערניירפ
 "ורעגפיוא רימ טָאה רעטסאמ-טסָאמ רעד איו טרעהעג ּכָאה ךיא ןעוו

 -לושטנע וצ ךיז ןעניז ןיא טַאהעג ןיוש ךיא ּבָאה , עדער ַא ןעטלאה וצ ןעפ
 -על ןייז ןיא לאמ ןעטשרע םעד טאה ןעמ ןעמעוװ קינבושי רענעי איװ ןעגיד
 -עגנָא םהיא טָאה שמש רעד איװ 'הּכנה, טימ להוש ןיא ןעוועג דּבכמ ןעּב
 :מרעפטנעעג קינבשי רעזנוא טאה "הּבגה, טימ דּבכט םהיא זיא ןעמ ןַא טגָאז

 , גירזייה לעסיּבַא טנייה ןיִּב ךיא ,הורוצ רימ םזָאל יַא
 -םיורא ךיז םוא ,עדניירפ ,גירזייה ןעכאמ ךיז טלאוועג ךילקריוו ּבאה ךיא

 ריא 1 ןעגָאז וצ קדנס-לעּב א ריפ טּביילּב סאו ןעד . עדער א ןופ ןעהערדוצ
 וצ דניירפ ַא ןופ ןעסילפ סאו רעטרעװ וצ זא טנעכעראּכ רעּכָא ךיז ּבאה
 ןעמולּב ןייק ןוא טנַאלַאמ ןשרענרער ןייק ,טסנוק ענייק ןעמ ףרַאד ,ערניירפ
 סאד טאהעג ןעּבאה רימ עבלעו רענדער עסיורג ערעדנא איד איו ךארפש
 .ןעריא םעיינ רעזנוא ןופ הלימ-תירּב עזעיר ייּב טנייה ןרעה וצ ןעגינגרעפ
 ַא ןעסקאווסיוא לאז לומנה-ךר רעד זא שנואו ןיימ משרעוצ זיא קדנס םלא
 שניוו סנעטייווצ .ןרעמלע ענייז תחנ ןעפאשרעפ לאז סָאװ ןאמרעגנוי רענהעש
 עטערנאוורעפ ןוא יורפ עלערייא ןייז טימ תירּב-לעּב םעד דניירפ רעזנוא ךיא
 ןעזעיד ןופ רעדניק יד ןופ תוחמש יד ײּב ןעריזומַא וצ ךיז ןעּכעלרעד ןעלאז ייז
 סנעטירד .טכאמעג טפאשטנאקעּב טשרע ּבאה ךיא ןעכלעוו טימ גיצנַאמ ןעגנוי
 ןענייז סאד ּביױא ,תוחמש ףיוא ראנ ןרעדנַא םוצ רענייא ןהענ עלא ןעללאז רימ
 ,ןיירא טלעװ רעד ןיא תוחמש טאלנ ױזַא רעדא הוצמ לש תוחמש

 בױא ןוא ,עדניירפ ,ןעגאז וצ ךייא ּבאה ךיא סאוו סעלא זיא סאד
 -ער ַא ךיוא ךייא ייּב טסייה דניירפ א ןופ רעטרעוו עמירַאװ עכלָאז עגינייא
 טייקמאזקרעמפיױא איד ראפ ןעמעלא ךייא ךיא קנַאד ןאד קדנס א ןופ ער
 ןייט ןופ ןייז להאוו םוצ קנירט ךיא ןוא ,טקניישעג רימ טאה רהיא סאו

 | . ןרעטלע ענייז ןּוא רניירפ םעיינ



 רעגדער רענאקירעמא-שידיא ועד 49

 ,(חרות טימ עדער עשיטפיראמוה) ,עדער םירעטאווק א
 ,תוקלקלחו ןופ

 -עגבאה ןּוא ,לומנה-ףר םעד ןּופ רעטומ עּכעיל ןּוא רעטאפ רעהטרעוו
 ,הוצמ-לש החמש עועיר ייּב טסעג עטצעש

 איד לייװ ןעטראורע טינ רימ ןופ רהיא טנעק עדער עטסנרע ןייק
 רענדער עסיױרג שיט ןעזעיד ייּב ןעטלאהעג ןיוש ןעּבאה סעדער עטסנרע
 לעװ ,ןעריטסעמארּפ טינ םעוו רהיא ּכױא :טסייה סאד ,טליוו רהיא בוא ןּוא
 -אז רימ איו רעדא עלערער עשיטסיראמוה א טימ ןייז אֵצֹוי ןעריּבּורּפ היא
 ,םימכח ידימלּת לֹׁש ןילוח תוחיׂש לעסיּבא טימ--שידיא טסארּפ ףיֹוא םע ןעג

 ןעגערפ ּוצ ןעלאפעגנייא ויא-סעדןעװ ןיוׁש ףייא זיא !  עדניירּפ עניימ
 סאד אלימ { לעריימ א ייּב טפאשרעטאווק ןייק טינ טמהענ ןעמ סאווראפ
 ףאר ןיא הלימ ליײװ טכער זיא לעריײמ א  ייּב תירּכ ןייק טכא- ןעמ סאוו
 הוצמ א ןופ רּוטּפ ןעניז םיִׁשֹנ ןּוא ,הטרג ןמוהש הׂשע-תוצמ א
 ןעּבאה /םינ לערײמ א לאו םאװראפ , רעּבב המרג ןמוהש
 ןעמ ןעװ ׁשטאכ רעדא ןעמאנ א רהיא טבינ ןעמ ןעװ , רעמאווק ןייק
 רעמאווק ןייק ןּוא ,הנותח טאה איז ןעוו רעטעּפש רערהיפרעטנוא ןא רהיא טמוק סאווראפ 1 ךאלגניריוא ןענארמ .ּוצ ףאלרעיוא איד םיוא רהיא טכעטש
 ראפ טמּוק לעדײמ א ױײּב וא ןיא ץרּת רער !+ןעראּבעג טרעװ איז ןעװ
 םוי 'מ טגאז דּומלת רעד ליײװ ,ןראּכעג םרעװ איז רעדייא רעטאווק רער
 גיצרעפ--ב הטוס) ינולפל ינֹולּפ תֹּכ 1 תרמואו תאֹצֹוי לוקתּב רלוה תריצי םדוק
 רעמכאמ איד :טגאז ןוא לוק"תּב א םיױרא טהעג ןרעװ ןראּבעג ןראפ געמ
 טגאז לוק-תּב רעד ,רהיא טהעז ! םענעי ןּופ עטרעֶׁשאַּב יד ןייז לאז םענעי ןּופ
 א רונ לייװ "ינולּפל ינולּפ תֹּבי רונ "ינולּפ תּבל ינולּפ ןּבי טינ לאמ ןייק
 "יא נעט גיצרעפ רעטאווק ןעכילטעג א ןעּבאה ּוצ היכו איר טאה לעדיימ
 רעד ףױא רעּבא טמוק סע ןעװ , טלעװ רעד ףױא םיורא טמּוק איז רעד
 ןיִּב ףיא איװ םדוירׂשּב א רעטאוק א ןעּבאה רע זּומ ,עלעגניא א טלעװ
 עלעגניא א ןעהיצרע ּוצ ןרעטלע ןּופ טכילפּפ עטשרע איר וא ןעזיײוװ ּוצ
 ײװצ שנעמ רעכילטפאשלעזעג א ,תוירּבה ןיִּב ברועמ א ןייז לאז רע זיא
 -עג איד טקנוּפ ןיא סאר ןּוא ,ןעמעלא טימ טשימעגסיוא ןייז ,ןעשנעמ ןעש
 א זיא שנעמ א ןעװ !לעריימ א ןעּבעג ףראד ןעט סאו גנוהיצרעדןעג
 ףיוא טאג ּוצ ןעטכילפ ענייז אליממ ןיוׁש רע םוהמ , תוירּבה ןיּב ברועמ
 ,ונממ החונ םוקמה חור ,ּונמיה החונ תוירּבה חורׁש לכ ןעגאז םימכח איד איו

 ענייז ןעפאשרעפ לאז לומנה-ףר רעד א ןעצראה ןּופ אזלא שניוו יא
 ןענעק ּוצ תוירּבה ןיּב ברועמ א ןייז לאז רע המחנ עשסערג איד ןרעטלע
 יעטױל טימ ןערהאי עניײז ןעּבעלּבא ןוא קלאפ ןעשיריא םעד תובומ ןאהט
 לאז סאוו ןעמאנ ןעסיורג א ףאלקינייארוא ענייז ריפ ןעזאלרעּביא ןוא קילג
 . לארׂשי-לכ ערהע ועכאמ
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 ,הלימ תירּבא ייּב עדער ס'רעטאווק םעד
 :ןויטּבמס ןופ

 , טסעג עהטרעוו ןוא לומנה-ךר ןופ ןרעטלע עהטרעוו
 .ןעגאז וצ סאוו םעפע טאה רע טאווק רעד ךיוא !  יתיּבר ַאש
 -היפרעטנוא םהיא ןעמ טּבעיִג ןעּבעל סנעשנעט ןופ ןעטייצ ייווצ ןיא

 ןענייז עלעגניא םענערָאּבעג יינ א ייַּב םרערהיפרעטנוא עטשרע איד .םרער
 םוצ טפאשרעטאווק ל'רוחּב םעניילק םעד ןעמהענ סאוו איד , סרעטאווק איד
 אה ,הּפוח רעד רעטנוא םהיא טרהיפ ןעמ ןוא ןתד ַא טרעװ רע ןעוו .קדנס
 עטרעשאּב ןייז וצ םהיא ןערהיפ עכלעוו , םרערהיפרעטנוא ייווצ רעדעיװ רע
 "יז ןעמלאוו יז ןוא ,ןהעג ןיילַא עדייּב ןענעק ייז שטאכ םהיא וצ רהיא ןוא
 , סרערהיפרעטנוא ןָא רָאג גידנעפיול ןעפאלעג רעב

 לארשידןּכ םעיינ רעזנוא ןופ רעמאווק םלא ,רערהיפרעטנוא רעטשרע םלא
 (ןייליירפ רעדא) םַאדַאמ ןופ ןעמאנ ןיא ךיוא איו , ןעמאנ ןיימ ןיא ךיא .ליוו
 , ןרעמלע ענייז ןוא לומנה ךר םעד וצ שנּואװ ןעכילצרעה ןיימ ןעקירד םיוא
 -ערט-רעטנוא ןייז רעגיטכיר רעדָא ,רערהיפרעטנוא ןייז ןעוועג ךיא ןיּב טנייה
 ןרעמלע ענייז ןוא םהיא ןעצראה ןעצנַאג ןופ שניוװ ןוא ףאה ךיא רעּבא .רעג
 רעייז ןיפ ןעּבאה ייז ןעלָאז גנורהיפרעטנוא עטייווצ איד זיּב טצעי ןופ זא
 וצ דּבכמ רימ ןעניז ןיא ןעּכָאה ייז ןעלאז ןַאד ךיוא ןוא , תחנ רעטיול ןהוז
 תירב-לעּב םוצ הכרּב ןיימ ןיא זיא טהעז רהיא איװ ןוא ,רערהיפרעטנוא ןייז
 -ראוו וצ ףאה ךיא לייוו ,ןייללא רימ וצ הכרּב ַא ןופ גיד'השקשינ ָאד ךיוא
 / ,הנותח ם'ןהוז רעיא תחנ ןיא ןעּבעלרעד ןיא ןעט

 ןאד םעװ רהיא ןעװ לאפ ןיא : ןרעכיזרעפ ךייא ךיא ןעק ךאז ַא ךאנ
 ךיא לעװ , סרערהיפרעטנוא טימ ןייז וצ דּבכמ ןעמעװ םיסחוימ עיינ ןעּכָאה
 ןיימ ףיוא לחומ ךייא ןיּב ךיא ןוא ,בר םוצ ןעפעלש טינ ןתח םעד טימ ךייא
 -דר םוצ הכרּב ןיימ ןעיינעּב וצ טצעי רעּביא רונ רימ טּביילּב סע . רובכ
 עבלעוו רעיה עטלעמאזרעפ עלא וצ ןוא םיבורק , ןרעמלע ענייז וצ , לומנה

 ּוצ ןעקנירמ עלא רימאל ןוא , הוצמ לש החמש עזעיד וצ ןעמוקעג ןענייז
 | , בומ-לזמ לָאמא ךאנ ,החמשיילעּב איר
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 , ןּבה-וידּפ א ּוצ
 ,אדנאל .א ןופ

 ! עדניירפ
 אוצ ,ןּבה ןֹוידּפ ַא ן'רעייפ אוצ טלעמאזרעפ טנייה ָאד ךיז ןעּכאה רימ

 ,ןהז ןייז םיֹוא טזייל רעטאפ ַא ןעװ ,עדנוטש איד ןוא גאט םעד ןערהערעפ
 ,חֹּכ תישארו ןוא תישאר םעד  ,רוכּב ןייז

 1 עינָאמערעצ רעזעיד ןיא טגעיל ןניז ַא ראפ סָאװ

 ןענעק ,רערייל ,ןוא ,ןעינאמערעצ ןּוא תווצמ עלעיפ ןעּבאה ןעריא רימ
 . ןעינאמערעצ איד ןופ עכאזרּוא איד ןוא תווצמה ימעט איד גינעוו רהעז רימ

 ! ןּבה ןֹוידּפ ַא ןופ עינאמערעצ איד רימ ןערעייפ סאוו ראפ
 ןעללאז רימ ,"תוטנ לאו הֹּב היחנ רשֲא ערהעל ַא ןיא הרוח רעזנוא

 . ןעּבראטש םינ ןוא רהיא םמימ ןוא רהיא ךרוד ןעּבעל
 ז טגאזעגנָא סעללַא סאר זנוא ןעמ טאה סאוו אוצ
 . היקומינו הרֹוּת רעזנוא ןופ דֹוס רעד טנעיל אד טָא
 .לדבה םעד טינ ךיז ןעקרעמ רימ ןוא ,'םיֹוגה לּכמ ּונלידבהו, ןעגאז רימ
 . ןעהעטשרעפ סאד רימ ןענעק ןּבה ןֹוידּפ אייּב
 אוצ ,םיֹוג איד אייּב גהנמ ַא ןעועג זיא ,ןעטייצ עטלַא ,עטלַא ןיא

 יװ ךיג יֹוזַא ,הרז הדֹובע רעד וצ ןייז בירקמ ןוא ןהּוז ןעטשרע םעד ןעמהענ
 תושר םעד רעטנוא ןענאטשעג רע זיא ,ןעראוועג ןעראּבעג זיא ןהוז רעד
 םהיא ןעּבאה ,ןעסקאוועג רעטנּוא לעסיּכ ַא זיא רע ןעוװ .רעטסעירּפ יד ןיפ
 . ןעוועג בירקמ ןוא ןעמונעג קעװַא רעטסעירּפ איר

 טאנ טאה ,ריא ַא ןעראוועג זיא ,םהרבַא ,שנעמ רעטשרע רעד ןעוו
 דוצּכא םהיא ראפ טיירעּכ ןייז טעװ רע ּביֹוא , ןעריּבּורּפסיוא םטלאוועג םהיא
 רעניצנייא רעד ּביֹוא : טסייה סאד . ןהז ןעכילצמעזעג ןעטשרע ןייז ןעּבעג
 . תֹומּוא איד אייּב רעממעג עלעיפ איד איו בושח איֹוזַא םהיא אייּכ זיא טאנ

 ןעמבאלש טלָאװעג ןוא קילּב ןעניֹוא זיק טרעגעצעג םינ טאה םהרבַא
 ירע םהיא ןוא ןעזעיװעּכ םהיא אוצ טאג ךיז םאה סלאמאד .קחצי ןהוז ןייז
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 ,םולגרױעשנעמ ןייק טינ לליװ ,םלֹועה תא גיהנמו ארֹוּב רעד זַא , טרעלק
 , ןַאראַּב ַא גונעג זיא םהיא ראפ

 ןעוועג הלגמ טאה טאג סאיו גנּורַאּבנעפָא עטשרע איד ןעוועג זיא סאד

 לאז ןעמ טינ טגנאלרעפ ןוא ןמחר ַא זיא ,טאג רע'תמא רעד טאג ,ן'םהרבַא
 .ןעשנעמ םעד , םירוציה ריחּב םעד ןעטדיֹומ םהיא ראפ

 איו גהנמ רעד ,עלאר עסיֹורג ַא טלעיּפש ןעשנעט ייּב גהנמ ַא רעּבָא
 , תולקלקע םיכרד ןיא ןערהיפרעפ טנעקעג אייז טאה רעדניק ןייז אוצ בירקמ
 טאה ,םינהֹּכ טימ קלאפ ַא ןעראוועג ןענייז ןעדיא יד ןעו ,רעמעּפש ,ראפרעד

 בירקמ טאטשנָא רעּבָא ,ןהֹּכ םוצ טגנאלעּב רֹוכּב רער זא ,טגאזעג טאג אייז
 םעגירלושנוא ןַא ןופ טולּב סאד ןעסעיגרעפ וצ טדאטשנָא ,רֹוכּכ םעד ןייז וצ

 ןהֹּכ רעד ירּכ ,ןהּכ םייּב ןעזיילסיֹוא םהיא לאז ןעמ ןעסייהעג רע טאה ,דניק
 . עטפניקנייא עסיוועג ןעּבאה ןופרעד ללאז

 רעמיא ךיז ןעלאז רימ טלאוועג טאה טאג ,םעלַא טינ זיא סאר רעּבָא
 ןּופ טעוועטארעג זנוא טאה סָאװ רעגינעי רעד ןעוועג זיא רע זַא ,ןערעניארע
 רימ ןעלאז ,ןּבה ןוידּפ םעד ייּב ןוא ,רעּפּפָא"ןעשנעמ טגנאלרעפ סאוו הרז הדֹובע ןַא
 -עוו ןוא ןעסקאווסיֹוא לאז רע םוא רֹוכּב םעד סיֹוא ןעזייל רימ זַא ,ןעקנערעג
 רעבכילשנעמ רעד רעייהט איו ןהעטשרעפ אוצ ןענרעל לאז סאוו דיא ַא ןער

 ךיז םאה ןײלַא טאג זַא ,ללכּב זיא שנעמ רער לָאּפהטרעװ איו ,זיא שפנ
 . טנאזטנע םהיא ןופ

 ןייז אוצ היחמ ,שּפנ רפֹוּכ ןעּבעג רּונ ןוא ןעּבעל ןעלאז רימ ליװ טאג
 ןעפלעה ןוא םֹותי םעד ןעצטיטש ,הנמלַא איד ןעזייּפש , ןעגירעגנּוה םעד
 : | , ןויבא םעד

 טייהנעּבאהרע יד טשרע רימ ןהעז עינאמערעצ רעזעיד ןיא ! ןּכה ןֹוידּפ
 ןופ ןעמוק סאוו ,ןעמאּבעג איד ןופ טייקכילטמעג איד ,  תֹווצמ ערעזנוא ןופ
 , ןונחו םּוחר ןּוא תֹונמלַא ןייד ַא , ןמחרה בָא

 מאה ןעמ ןעמעװ ראפ ןּכ רעד זַא ,ןעּכעג ןמחרה לא רעזעיד ללאז
 טייקגימכיוו יד ןהעטשרעפ אוצ ןעסקאווסיֹוא לאז ,ןֹוידּפ םעד ןעּבענעג טנייה
 . טייקשידיא ןופ
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 .ןּבה-ןֹוידּפא ּוצ
 . יקסמאלס .א ןופ

 ! ערניירפ עניימ

 ןהעג-ליואוו ןעזאל ךיז ןוא ןעקנירט וצ ןוא ןעסע אוצ םוג רהעז זיא סע
 םחלה לע אל יּכ ,טגאזעג ןעּבאה םימכח ערעזנוא רעּבָא .החמש ַא אייּב
 איד טינ םהעטשעּב ןיילַא ןעקנירט ןוא ןעסע ףיֹוא זַא ,"םדָאה היחי ֹודבֹל
 ירבד וילע ּורמא אלו דחא ןחלוש לע ולכאש השלש" ןיא טלעװ עצנאג
 שימ ַא ייּב ןעסע ןוא ןעצטיז ןעשנעמ יירד ןעוו ,"םיתמ יחבזמ ּולכא ּוליאּכ הרֹוּת
 הרּועס ַא ןופ ןעסע יז יװ ךיילנ זיא ,הרֹוּת ירבד ןייק ייּברעד טינ ןעדער ןוא
 , םיתמ ּבעילוצ

 ערעזנוא עלַא לייוו ,םיֹוג יד ןופ ראפרעד ךיז ןעדיישרעטנוא ןעדיא רימ
 עפעיט ןוא עשילאראמ עסיוועג א ןעּבאה ,תֹוחמש ערעזנוא עלַא ,םיבֹוט םימי
 , גנוטיידעּב

 -עֹּב טאה רעטאפ רעד ,טסייה סאד ,ןּבה ןֹוידַּפ א רימ ןערעייפ טנייה
 ןהֹּכ םער ןופ ,רֹוכֹּב ןייז ,ןהוו ןעטשרע ןייז , ןהוז ןייז ןעפיוקסיוא טפראד
 , טמאג ןופ רענעיד רעד

 { םיֹוא םהיא רע טפיֹוק סאוו ראפ

 ךאלמ םעד טקישעג טאה טטאנ תעשּב ןא ,טלהעצרעד שררמ רער
 -טנעעג תומה ךאלמ רעד טאה .,םירצמ ןיא םירוכּב איד ןעטדיֹומ אוצ תומה

 עטוג ןעשיווצ ,ערל בֹוט ןיּכ ןייז אוצ ןיחבמ טינ זיא אדבוע ןייז זא ,טרעפ
 איד ןעמהענ וצ קעווא להעפעּב א טאה רע ןעװ ןוא ,ןעשנעמ עטבעלש ןוא
 -יא איר ףיֹוא רֹובּכ ןייק ןעגייל םינ ראפרעד רֶע טעװ םיירצמ יד ןּופ תֹומשנ
 ,עניימ ןענייז יז ,"םה ידבע, :טרעפטנעעג םהיא טאה טאג .םירֹוכּב עשיד
 ןייק טסאה אור ןוא טּפיוקעג רימ אייז ּבאה ךיא לייוו .,*םתֹוא יתינק יכ ןעיי
 | , אייז רעּביא טכער

 , םוהטנעגייא ם'מאג ןעּבעילּבעג םירֹוכב עשיריא ןענייז םלָאמאד טייז
 3 ,תישפח הריחּכ ַא ןעשנעמ איד ןעּבעגעג טאה טאג איו איֹוזַא רעּבָא

 ןעכיוועג ןייז ןוא המשנ ןייז ,טסיײג ם'ןעשנעמ םעד טאה ןוא ,ןעליוו ןעיירפ א
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 ןעפיוקסיוא רעמָאּפ רעשידיא רעדעי זומ ראפרעד ,ןעפאלקשרעפ טלאוועג טינ

 . טפאלקשרעפ ןייז יג לאז רע ירּכ רֹוכּב ןייז
 ןֹוידּפ ןופ עינאמערעצ יד ךילטנענייא זיא ןּבה ןֹוירּפ ןופ עינאמערעצ יד

 , יירפ ןייז וצ המשנ עשידיא ַא ,ןעראוועגנ טזיילעגסיֹוא זיא המשנ ַא . םיובש
 םאג איו איֹוזַא ,ןעסיוו רעטָאּפ רעד ףראד רעּכָא טייצ רעּבלעזרעד ןיא

 ךיֹוא רע ףראד ,ןעפאלקשרעפ טלאוועג טינ םענייק מאה ,ארֹוּב רעד ,ןײלַא
 . ןעפאלקשרעפ ןעלעוװ טינ דניק ןייז

 איד טכאמ רעטאפ רעד ןוא , ןהז רעטשרע רעד זיא סאד יװ יֹוזַא ןוא
 ןעמיה קראמש ףראד רע זַא ,ןעסיוו רע לאז .גנוהיצרע ןופ עּבארּפ עטשרע
 , תישּפח הריחּכ ַא טימ ןהוז ַא ןעוועדאהסיֹוא ,הדמ עכילטעג איד

 אד ןוא ,ןעמכעלש ַא אוד טסאה אד :טגאז רע זהדמ סי'טָאג זיא איוו
 .ןעּבעל םאר םיֹוא ריד ּכײלק ,'םייחּב תרחבפ ,געװ ןעטוג ַא אוד טסאה

 םעיירפעּב טאה סאוו רעמָאפ רעד ןוא ,ןעּבעל ,טאג טפור ,עטוג סאד
 ןעגניווצ ןוא זגֹור ןופ הדמ איד ןעמהענ טינ לאמ ןייק ךיז ףיֹוא לאז ןהּוז ןייז
 .לליוו רע איו ןייז אוצ דלאוועג טימ דניק ןייז

 ,"םיעמשנ תחנּב םימכח ירבד, ,סעטוג ןייק ףיֹוא טינ טוהט דלאוועג
 רעזייּב ַא ןוא גיהור ןוא ליטש ןעדייר ןעשנעמ עגולק --- ,"רמלמ ןדּפקה אלי,
 . ןענרהעל טינ םענעי ןעק שנעמ

 םִא .סענהעש ןוא סעלערע ,סעטוג ,ןעּבעל , ךייר זיא טייקשידיא

 , דניק ןייז ןערהעלקפיוא רעטָאפ רעדעי ףראד סאד

 זיא דניק םאד שטאכ ,ןעגאז אוצ טצעי גיהטענ ראפ סע ןיפעג ךיא
 ןערעה ףראד רעכלעװ , רעטָאּפ םעד סע גאז ךיא רעּכָא . ןיילק איֹוזַא ךאנ
 םעוו םורַא רהאי ראָאּפ ַא ןיא ךאנ לייוו ,גנוהיצרע ןיא עיצקעל עטשרע איד
 , טייּברַא רעזעיר אוצ ןערעוו ןעפורעּב רע

 -נעמ רימ ןעפראד ןעפאלקש ןייק ןעּבאה טלאוועג טינ טאה םאנ ןעוו
 . ןעּבאה טינ ךיֹוא ןעש

 , ןוא ,ןעשנעמ ראפ ערהעל עטסנהעש איר ןעוועג זיא ןּבה ןֹוידֹּפ רעד
 רעזעיד ףיוא ןעמלאוו ןאד , ןענאמשרעפ תֹומּוא עלַא סאד ןעטלאוו ,יַאולה
 , טייהיירפ רהעמ ןוא ןערהערט רעגינעוו ןעוועג טלעוו
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 ,ןּבהןֹוידּפ א אייּב
 טמּוק סאוו ,דניירפ ןעטּוגא ןּופ רעטרעוו עגיצטיוו ראפא

 ,ןּבה ןֹוירּפ ןּופ עינאמערעצ איד ןענהאוויאייּב

 ,יקסוואכאלאמ . ה ןופ

 ! החמׂש לעּב רעּבעיל
 ףיֹוא ,תירּב ץפיֹוא ןעװעג ךייא ייַּב יא ןיּב קירּוצ ןעכאוו יירד טימ

 ערניירפ ערעייא ןופ עלעיפ ךאנ ןעװעג ןענייז רימ טימ ,הוצמ לֹׁש הדּועס א
 .ןעגינעגרעפ ןיא ןעדנּומש עגינייא טכארּבראפ ןעּבאה רימ ןּוא ,עטנאקעּב ןּוא
 רער ףיֹוא ףייא ּוצ ןעמיקעג רעריװ ךיא ןיִּב םנייה , החמׂש א טימ הוצמ א
 סאד ,טאנאמ ןייא ןיא תֹוחמֹׂש ייווצ ןּבד ןֹוידּפ םעד ףיֹוא החמׂש רעטייווצ
 ףאנ טגאלקעג וׂשֹע טאה טסױמוא םינ ,רֹוכּב א רּונ ןעניגרעפ רּונ ףיז ןעק
 ןעכילנייוועג א ייּב ,יֹוא ,ן'בקעי ּוצ טפיוקרעפ טאה רע סאוו הרֹוכּב רעד
 ;הוצמ רֶכ רעד זיּכ - ,רהאי ןהעציירד עצנאג ןעטראוו ןעמ ףראד ,םדו רֹׂשֹּב
 רלאַּב טא ןּוא תירּב רעד זיא םא ,גּונעּת א ךילקריוו זיא רֹוכּב א ייּב רעּבא
 , ןּבה ןֹוירּפ רעד זיא

 -עג ןּבה ןֹוירֹּפ רעד זא !ןענגאז ךייא לעװ ףיא סאוו טסייוו רהיא ןּוא
 טינ טמעלקרעפ תירּב א ייּב ,תירּב םעד ןּופ רערהעמ לעיפ רימ טלעּפ
 ןּוא םּפאנש ךיז ןעקנירמ ,םֹלֹוע רעד טסייה םאד ,רימ ,ץראה סאד גידנעליז
 ןֹירּפ א ייּב רעּבא ,טנייװ ןּוא טנעיל לֹומנה ףר רעד ,רע ןּוא ,םייחל ןעגאז
 ןעװ ,רעטנּוא לעסיּבא ויש טלעביימש לירֹובב ןיילק רער .גּונעַּת א זיא ןּבה

 ,שנעמ לעקיטש א ןיֹוׁש ויא רע ןּוא ,םייחל א ןעכאמ רימ
 -עננא ןּבה ןֹיידּפ ןּופ החמׂש עועיד זיא אזלא 1 רימ ןעטלאה ּואא ,אזלא

 .החמׂש רהעמ ןּכה ןֹוידּפ א זיא ןעמעלא רעסיֹוא ןּוא ,תירּב םעד ןופ רעמענ

 ףױ ןעמוק תירּב א ייּב ,"החמׂש רהעמ םֹלֹוע רעּפאנק ,טגאז טלעװ יר יװ
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 ןייּּב רעּבא ןא טינ ראג ןיילא ךיז טהעז ןעמ וא ,ןעשנעמ לעיפ יֹזא ףיֹונּוצ
 .ערערנא יד ענייא ףיז רימ ןעהעז ,ןּבה ןֹוידּפ

 ןעּכאה םעװ רהיא זא ,ןעסעגראפ טינ רהיא םפראד רעּבא ראפ רעד
 "ראד רהיא םעװ חסּפ עלא ןיימ ףיא ,גראז לעסיּבא רהאי ןעדעי םהיא ןופ
 רעּבא טעװ ןּוא הוצמ--רּכ ןערעװ טעװ רע ויּב ,םהיא ראפ ןעטסאפ ןעפ
 ּוצ רעד רעּבא טאה רהיא ,ןיילא ךיז ףיֹוא םירֹוכּב תינעּת םעד ןעמהענ
 ,החמׂש לעקיטש א ףיֹוא תינעּת םעד טייּברעפ ּתכסמ א ףיֹוא םֹויִס א .לעמימ א

 טלאוו ףיא ,טינ סעוואמאק ןייק זיא הרֹוכּב יד זא גאז ףיא החמׂש א רעריוו
 ןעװעג טרעׁשאּב טינ זיא רימ איו יא ראנ רֹוכֹּב א ןייז טלאוועג ְךיֹוא
 ןעפור תֹוחֹּפה לכל רימ רהיא טלאז , ןעטשרע םּוצ ןערעװ ןעראּבעג
 ןיז חמׂשמ רונ רעמיא ךיז ןעלעוו ריט ןּוא חסּפ ברע עלא םֹויִס רעיא ּוצ
 יהקשמ לעזעלגא רעּביא

 ,הרֹּתל ןיז לדנמ םהיא טלאז רהיא זא ךייא ךיא שניוװ עלייוו רעד

 ינאג רעייא םהיא ןּופ תחנ ןעּבאה טלאז רהיא ןּוא םיבֹומ םיׂשעמלו הּפּוחַל

 , ! םייחל ,ןמא ןעּבעל ןעצ
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 . םיאנת א ּוצ
 ,ןעיטּבמס ןופ

 . עדניירפ ןּוא םינתוחמ ,הלּכ ןתח ערעייהט
 ,םיאנּת איד ןעזעלעגרָאּפ טָאה ןעמ איו טרעהעג עלא טצעי ןעּבאה רימ

 יז ןענאיצידנָאק עכלעוו ףיוא הלּכ ןתח ןעשוווצ טקאיומנאק רעד טסייה סאד
 .ןעּבעל ןיא םיִפּתּוש ייווצ ןרעוו ּוצ ןייא ןעממימש

 ,ךארּפש-רעטומ עגילָאמא רעזנּוא ןיא ןעּבעירשעג זיא טקארטנָאק רעד
 ןוא .ךארפש עגידעּבעל ַא איו ןעגלָאפוצכָאנ טכייל ןעדעי ראפ טינ זיא סאוו
 ראנ טאה טקַארטנָאק רעזעיד ,םיאנּת עועיד לייוו , גולק ץנאג זיא סָאר
 -רעפ ייוװצ איד ןופ ןעסערעטניא איד ןעצטישעּב ּוצ טרעוװ ןעכילצטעזעג א
 -עיל ןּופ גנּוטיידעּב עגילייה איד טימ ןאהמ וצ םינ ראג טאה רעּבא ,עטּבעיל
 ייווצ ןעדניּב ןעק סָאװ טלעװ רעד ףיֹוא טקארטנָאק ןייק ָאמינ זיא סע .עּב
 איד ,  ייַּב רעד טינ ןענייז רעצרעה איד ןעו עּבעיל ןופ ּפּונק ַא םימ ןעלעעז
 ראנ ָאזלא טאה טרעהעג טצעי ןעּבאה רימ סאוו םיאנּת איד ןופ גנוזעלראפ
 ןתח ןיוש ןעּבאה םיאנּת עזעיד לייוו , הלּכ ןתח ןופ עּבעיל טימ ןאהמּוצ םינ
 ייווצ ןּופ ץמילּב םעד טימ ,קילּב ןעמוטש רעייז טימ ןעּכעירשעג ןיילא הלּכ
 רענוד םעד טימ טלעגיזרעפ ךיוא רשפא -- 1 טסייוו רעו --- ןוא . ןעגיוא ראַּפ
 ןוא ,ןעסּוק ךיז ןעגעמ הלּכ ןתח ? םינ סאווראפ ? ןעּפיל ראפ ייווצ ןופ
 ,יוהקשיו, ןףיֹוא ךאלעטניפ ענייק ןעפראד ייז

 ףיוא גנּומיידעּב עסיורג ןייק םאה םיאנּת עגיטנייה איד ּבױא + , ךאד
 עסיורג ַא ךאד רעּבא סָאד טאה , רעצרעה ערעייז ןופ גנוצלעמשנעמאזוצ איד
 "נייא ןעוועג זיא סע איו טול טקא רעלעיציּפָא ןא זיא סאד לייוװ ,גנוטיידעּב
 -עגייא ןא ,םייה ענעגייא ןא טאהעג ןעּבאה רימ ןעװ ,ןעדיא ייַּב םרהיפעג

 ןופ גרעּב איד ןעשיווצ םרעטאלפעג טאה ןהאפ ם'ןויצ רעד ןעוװ , דנאל ענ
 עסױרג ענעי וצ המדקה איד םיאנּת עועיד טנייה זיא םוראד ןוא , הדוהי
 ,הנותח רעייא ןיימ ךיא ןערעייפ ךייא ייּב ךילצריק ןעלעוו רימ סאוו החמש

 . עּבעיל רעיא ןופ גנוניירק איד ןייז טעו סאוו
 ּוצ ןוא . גונעג ץנאג עדער עועיר ןיא גנאפנָא ַא ראפ זא קנייר ךיא

 "רעפ ךיֹוא רשפא ןוא ,ןרעגניילרעפ ערער ןיימ ךיא לעװ הנותח רעיא
 . ןרעסעּב
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 . םיאנת א ּוצ

 ,יכאלמ .ה וה
== 4 

 לוק תב דלוה תריצי םדוק םוי םיעברא

 (.ב הטוס) ,ינולפל ינולפ תב תרמואו תאצוי

 ,הלב ןּוא ןתח ףייא בֹומ לזמ
 איו טגינייארעפ ןעמאז ּוצ אד גידנעציז ןעהעז ּוצ ףייא ףימ םיירפ סע

 רעצרעה עטיראוו ייווצ איוו ,ןעמולּב עשירפ  ייווצ איוו ,ןעּביֹוט עגנוי ייווצ

 .עלעעז ןייא טיט
 -לע ענערעישרעפ ייּב ןעגיוצרע ,טצעי ויּב ןעוועג רהיא םייז דמערפ

 ךיא טאה לאקיש רעד ראנ ,ןעדנעטשמּוא ענערעישרעפ רעטנּוא ןרעש
 טמיטשעּב זיא סע .טנעקעג טינ ףיז טאה רהיא ןעװ ,ןאד ףאנ םגינייארעפ
 -נא םעד ּוצ רענייא ןעגנאלעּב טלאז רהיא זא ,החנׁשה רעד ןופ ןעראוועג
 טנאקעּב ךייא טאה , טרהיפעג ףיֹונּוצ ףייא טאה החנשה איד ןּוא ,ןערער
 טּפינקרעפ טאה טפארק עטסואוועּבנוא איד ןּוא ,רעטייווצ רעד .ּוצ רענייא
 -נאדעג ערעייא טכיילגעגסיֹוא ,ןעלהיפעג ערעייא ןערנוּברעּפ ,רעצרעה ערעייא
 טסילש רהיא סאו ,טקארטנאק רעד ןעראוועג ןעסאלשעג זיא טצעי ןּוא ןעז
 .ןעּבעל ןעגיד'תופתוש רעיא ןיא ןיירא םערמ ךהיא ראפעּב ךיז ןעשיוונ
 .ךייא בֹומ לזמ ,קילג טימ ןייז םֶע לא

 ןעמ !טרעהעג אר טשרע ףיא באה פאלק א ראפ סאוו !אֹׁש ראנ

 גהנמא זא ןּוא ,גהנמ א ויא םע .,..טשינ ראג !רעלעט א ןעכארּב ּוצ טאז
 םאר זיא םוראו רעּבא .ךיֹוא רעלעט א ןעכערּב ףאד רע געמ ,ןיד א טכערנ
 ףיֹוא .ןברוחל רכז זיא סאד זא ,טגאז ןעמ ?רעלעטא ןעכערּכ ּוצ גהנמא
 קלאפא לאמא ןעניז רימ זא ,ןענאמרעד ףיז רימ ןפראד החמׂש רערע
 ןּוא ןעפירמרעפ זנוא םאה ןעמ ןּוא טאהעג דנאל ןעגייא ןייא ןוא ןעווע
 רעדא ןעמנעג וצ ווא יב ןעמ טאה טגאמרעפ ןעבאה רימ סאוו םעלע
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 ,.ישויי6 2250 יז יירשראלש ,טושאי

 ןענאמרעד ראפרעד .טעטכינרעפ ןּוא םעטסיוװרעפ ,םנערּברעפ טאה ןעמ
 ,רעלעמ ןעבערּב רימ ןּוא רעצ ןעניּביא רעזנּוא ןא ךיז רימ

 ראנ רעלעט ןעמ טכערּב םּוראװ ,ףימ ףיא לעמש עגארפ איד רעּבא
 -אפ ףאנ ףאד ןעניז סע !הּפח רעד רעטנוא לעזעלגא ןּוא םיאנּת א ייּב
 ןיק ןּוא רעלעט ןייק טינ ןאד ןעמ טכערּב םּוראװ ,ןעדיא ייּב תֹוחמש ןאר
 -טנערעפ עגארפ איד רימ ןיא ,ךייא ףיֹוא גידנעקוק טצעי ראנ {רעועלג
 -ועלג איד טימ רעלעט איד ןעכערּב סאד ןיא גהנמ רענהעׁש א רהעז ,טרעפ
 קלאפ סענּולק א ,גהנמ ןעשידיא א ןופ ןעכאל ּוצ סאוו אטינ זיאיס  ,ףאל
 -עלג ןּוא רעלעט ןּופ ןעכערּב רער .םיגהנמ עש'יראנ ןייק םיֹוא טינ טכארט
 רעּבא ,ןּברּוחל רכז ףילקריוו זיא הּפּוח רעד רעטנּוא ןּוא םיאנּת איד ּוצ רעז
 ןעטייוצ א ךאנשרקמה תיב ןּברה ןעמלא םעד רעסיֹוא אד ןיימ היא
 , ןברוח

 ,הבולמ א ןערנירג יז ןעװעג ,ןעטארייה ןעהעג ייז זא ןעשנעמ ייווצ
 .קלאפא ןּופ ןעּבעל סאד איװ זיא ,ןעשנעמ ןערעי ןופ ןעּבעל סאר ליװ
 -עג ,תורחא םהיא ייּב ןעׁשרעה סע ןעװ ךילקילג ןאד טשרע זיא קלאפ א
 יב םרעטשעג ןיא גנונדרא איד ןעװ .גנּודליּב ןּוא לאראמ ,טייקגיטכער
 -ןייא ייּב יא עּבלעז םאר ןּוא ,ןהעג ןעראלראפ ףילדנע סע זּומ ,קלאפ א

 יּוא ,הכלמ איד זיא הלכ איד ןּוא ףלמ רעד זיא ןתח רעד ,ןעשנעמ ענלעצ
 -עגייא ןייא ןערהיפ ןעפראד יז .ךיירגינעק ענעגייא ןייא ןערהיפ ןעהעג ייז

 -היפ ןעפראד ןּוא רעדניק ןעהיצרע ,האצֹוה א ןערהיּפ ןעפראד יז ,טלעװ ענ
 יא םאד .הנויח רעיז ריפ ,ןייז אד רעייז ריפ ףּפמאק ןערהעווש א ןער
 ארמג איד יװ ,הכולמ א ןערהיפ איװ רערהעווש לעיפ לאמ סעכנאמ ךאנ
 איר ןערהיפ ,ףוס םי תעירקמ םדא לׁש ויתונוזמ םישק, סיֹוא ְךיִז טקירד

 סעצנאנ א ביֹוא ןּוא ,םיא ןעטלאּפש איו רערעווש זיא זיֹוה א ןיא האצוה

 תורחא ןיא ןעּכעל יארוא קלאפ ראּפ א ףראד טייקגינייא ןעּבאה ףראד קלאפ

 יז ןעוו ,המחלט ךיז ןעשיווצ ןערהיפ יֹורְּפ ןּוא ןאמ ןעו ןּוא ,םֹולׁש ןיא  ןּוא

 ןאד ,גנונעררא טּוג ןיא הכולמ עניילק רעייז ןעטלאהוצנייא טינ ןעהעטשרעפ

 בּורח טרעװ לעּפמעט רעייז .ןדע ןג רעייז ןּופ ןעּבעירטעג םיורא יז ןערעוו
 רעד איו .ןערערט ערעטיּב טימ ןענייוו ראטלא רעײז ןּופ רענייטש איד :ש
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 טעמיש קי יי

 ,.תועמד וילע רירֹומ חּכומ הנושארה ֹוּתשֹא תא שרגמה לּכי :טנאז דומלּת
 ןעזעיד ףיֹוא ןּוא .חּבמ רעד םהיא טנייוװעּב יֹורּפ עטשרע ןיז טג סע רעװ
 אייּב ןעכערּב רימ םאוו רעזעלג יד ןּוא רעלעמ איד זנּוא ןענאמרער ןּברּוה
 , הּפּוח רעד רעטנּוא ןּוא םיאנּת איד

 רעייא ןעדנירג טצעי טהעג רהיא ,הלּכ ןּוא ןתח עּבעיל עניימ טצעי
 "ייא ןיא ןיירא םערט ןּוא טייקגינייא ןּופ גנוטסעפ א טעיֹוּב רהיא ,גנורינער
 איװ עֶׁשֹז טקנערעג .עּבעיל ןופ ׁשדקמה תיּב םענעגייא רעיא ,לעּפמעמ רע
 ללאז גנוטסעפ רעיא ןּופ טנעמאדנופ רעד ,הכולמ רעיא ןערהיפ ּוצ יֹוזא
 םייקנינייא ןּוא תּודחא ןייז ןעלאז טנעװ יד ,טייהנערעירפּוצ ןּוא םֹולש ןייז

 ןייז ללאז לעּבעמ איר ןּוא ,טייקכילטנערא ןּוא לאראמ ןייז ללאז ףאד רעד

 רעייא ןיא ןעמוק ןיילא החלצה איד ןיֹוש םעװ ןאד ,עּבעיל עמיראוו ענייר

 'ארּכוצ רעד ןא ןענאמרעד ףיז רהיא טלאז החמׂש רעדעי אייּב ןּוא + ,זיֹוה

 םעו ןאד .ןעּבעל ןעילימאפ א ןופ ןּברּוח רעד ,ןּברוחל רכז ,רעלעמ רענעבכ

 ןיא  ,הולׁש ןיא .םֹולׁש ןיא ןערהאי עלא ערעייא ןעמאזוצ ןעּבעלסיֹוא רהיא

 יװ ףיא םעװ ףיֹולסנעּבעל רעיא ןיא גאמ רעדעי ןוא דֹובּכ ןוא רֵׁשֹוע

 ,החמש א -- העש ערעי ןוא ,בֹומ םֹוי א
 !הלּכ ןּוא ןתח ךייא בֹומ לזמ
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 םיאנה א ּוצ

 ,םותי א זיא ןתח רעד וואו
 .רעדאּב .,א ןופ

 רניירפ ןעטסטנהאנ םעד ראפ רימ ןענעכער =, עוונא איד
 ,ןתח םעד ןופ בורק רעדא

 ,םיבורק ערעטנהענ רע טאה ,שיילפ-ןוא-טולּב טגנאלעּבנא םע סאוו

 םהיא ןיּב ךיא זא ןעטּפיױהעּב וצ ,ערהע איד ךיא ּבאה , דניירפ סלא רעּכָא

 טייהנעגעלעג רהעמ טאהעג ּבאה ןוא רעסעּב םהיא ןעק ךיא לייוו ,רעטנהענ

 ,ןעטכאּבאעּב וצ םהיא
 ןוא ןעװעג זיא טאג ןעמעװ וצ םימותי איד ןופ רענייא זיא ןתח רעד

 -רעפ ,דנעלע טלעװ רעד ןיא ןעמוקעגסיורא זיא רע ,רעטאפ ַא ןעּבעילּבעג

 . עציטש ןייק םענייק ןופ טאהעג טינ ןוא ןעזאל
 םהיא טאה רע ןוא טנענענעּב םהיא טאה לאזקיש ןופ םערוטש רעד

 . ןעגנאפעג
 -עּב דנעבא ןייא טימ ךיא םלאוו ,ןעגאז טנייה ָאד ליװ ךיא סאוו סאד

 ןעּביױל טלאוועג טינ םהיא ּבאה ךיא . טגאזעג טינ ךאוו עטצעל רעדא , ראפ

 -ּבא טנעקעג טינ ןעּבאה סאוו עועיד לייוו . הלכ ַא ןעגעירק ןענעק לאז רע ידּכ
 זַא רעּבא ,ןייז ךרשמ טפראדעּב טינ םהיא טימ ךיז ןעּבאה ,המרעוו ןייז ןעצאש

 ראפ ךיא ןיפעג , רעּביארָאפ זיא םעלַא ןוא ןעּבירשעג ןיוש ןענייז םיאנת איד

 יז איו רהעמ לעסיּב ַא רצ ם'הלּכ ןופ םינתוחמ יד ןעלהייצ רעד וצ גיהטיונ

 | | . ןעסייוו
 ףגנ ןבא ןעדעי רעּביא טגעױעג טאה סאו שנעמ ַא ןיא ןתח רער

 רעד ךױ  ריפ טאה רע .געװ ןיא טגיילעג םהיא טאה לאזקיש רעד סאוו

 טַאהעג דיילטימ ןייק טינ טאה רע .טלעוװ עכילרניירפ טינ ןיא עזייּב ַא ןהעז

 רעזייּב רעד ראפ ןעצמיש וצ ךיז םוא ןוא . מלעװ רעד טימ ראנ , ךיז טימ

 עגיצנייא םאד ןעּברעװרע ךיז ןהעזעג רע טאה ,טלעװ רעכילדניירפנוא ןוא
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 . רלעג---גיגנעהּבאנוא ןעכאמ ןעשנעמ א ןעק סָאװ לעטימ
 םנייל סאוו ךַאז אזא ןעמייצ עגיטנייה זיא ןערעיודעּב רעזנוא וצ , דלעג

 סאו סעּפע ךאנ טגאמרעפ ןתח רעזנוא רעּבא , ןעשנעמ ַא ףיוא הטרעוו םעד
 םענײר ַא ,ץראה סעטונג ַא ןיא םאד ןוא ,טלעג איו הטרעוו רהעמ טאה
 , ןעדעי וצ טפאשדניירפ ןוא ןעסיוועג

 ךיז טהעטשרעפ ,ןעױרטרעפ טלאועג רימ טאה רע םייוו איוו ףיוא

 ,להיפעג רעיינ ַא ראג טלעקעיװטנע טצעי םהיא ןיא ךיז טאה , גידהעמעש
 זיא סאד ןוא , טלעװ רעד ןיא ןעשנעמ ןעטסכילקילג ן'ראפ םהיא טכאמ סאוו
 -םנעּבעל עניטפניקוצ ןייז ,הלּכ ןייז וצ עּבעיל עטסנילייה ןוא ענייר איד
 | ןירעטיילגעּב

 ּבאה ךיא סאוו דֹוס ןעזעיד ריפ ןעגידלושטנע ןעזומ רימ םעוו ןתח רער
 סאר זיא ךאז ןייא ןופ ןעסייוו אייווצ ןעו , ןעמ טנאז איװ רעּבא , םלייצרעד
 ךיא ןוא ,רימ ראפ רעהירפ ךאנ םע טסייוו הלכ איד . טינ רוס ןייק ןיוש
 . ןעלהעצרעד ןיוש סע געט , רעטירד רעד גידנעייז

 ץלאטש געמ הלּב איר סאד ,זיא ןעקרעמעּב ָאר ליוו ךיא סאוו רעּבא
 סאוו טגינייארעפ ןעשנעמט אייוצ איד העז ךיא ןוא , להאוו רהיא טיט ןייז
 , טפנוקוצ רעטיירּב ןוא רעסיורג רעד ראפ ןעקערשּבא טינ ךיז ןעלעוו

 רעייז טםימ ,עּבעיל רעייז טימ טסיזרעפ ןייז רעמיא םעװ ןעּבעל רעייז
 . ןעטייווצ םוצ רענייא טייהנעּבעגרעּביא ןוא טפאשרניירפ

 אייווצ , ןעשנעמ עגיטפנינרעפ  ייווצ ןעפארמעגנעמאזוצ ךיז ןעּכָאה אד
 ןייא ןוא לעיצ ןייא , העד ןייא , גנוניימ ןייא ןעּבאה ןעלעוװ סאוו ןעשנעמ
 , גנוּבערטש

 ךאלמ רעד טאה עּכעיל ןוא םולש , תורחא טשרעה סע ואוו טראד ןוא
 ןעּבעל רעיא לאז ! רעדניק , ךילקילג טייז . טינ המילש ןייק לאמנייק ער
 -עּב ןוא ךורעג-ןעמולּכ טימ טרימוּפראפ גאט-סגננילהירפ רענהעש ַא איו ןייז
 . ןעלהארטשדוענוז ערלימ איר ןופ םעטכייל
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 םיאנת א אוצ
 ,רעטאפ ס'הלּכ רעד ןּופ ערער א

 .רעריינש ,5 ןופ

 ,רעטרעװ עכילטע ןעגאז ףיא לעװ הלּכ רעּד ןּופ עטאמ סלא
 טכיירגעג ּבאה ךיא ןעװ ןעּבעל ןיימ ןּופ טנעמאמ רעזעיד זיא ילקילג

 ןיימ ףאנ טיֹול ןאמ ןעגנוי א אּוצ ט'סנקרעפ דניק ןיימ ןהעז אּוצ טייצ איד

 ,ןיילא הלּכ איד ןּוא איֹורפ ןיימ ןּופ שנּואװ םעד ןּוא ,שנּואװ ןיימ ,ץראה
 א ראפ טקארטנאק א ןעכאמ ןעׂשנעמ ייווצ ןעװ ,טוג רעמיא זיא סע |

 איד ךיֹא רּונ ,ןעדעירפּוצ ןייז ןיילא םיּפּתּוׁש איד רּונ טינ ןעלאז ,תֹוּפּתוׁש
 .עטנאקעּב ןּוא םיבֹורק

 , ןענאמשרעפנייא ןענייז עללא ּואװ ,ןערעירפּוצ זיא רערעי ּואװ םראד
 .ןעמעלא ףיֹוא טהור ןעגעז סימאג ןּוא ,הכרּב-לזמ רהעמ ְךיֹוא טשרעה

 טימ טנאקעּב טּוג ןיֹוׁש ןענייז ןּוא ןעסייו דניק ןיימ ןּוא יֹורפ ןיימ
 באה ףיא ןא יז ןעסייו ףימ ןענעק ייז טייז .ןעגנוניימ ןּוא ןעטכיזנא עניימ

 . עילימאפ ןיימ ןעכאמ אּוצ ךעלקילג טּכערטשעג ןּוא טעוועראהעג רעממיא
 .ליי ףיא .גונעג םינ ףאנ רעּבא ףימ ןעק ,ןתח רעד ,ןאמ רעגנּי רעד
 ,רעטרעװ עבילטע ןעגאז םהיא אּוצ טייהנענעלעג עזעיר אייּב

 סאו ,ןעצראה ןעפעיט ןופ ןעגאז אּוצ םאה שנעמ א סאוו סאד ןּוא

 נאז ראפ רעד ןוא ,רדֹוס ןייק םינ זיא , גימכירפיֹוא טקנעד ןּוא טניימ רע
 . עללא ןּופ טייהנעזעוונא רעד ןיא קנעד ףיא סאוו ךיא

 הלילח טלהעפ רימ ןוא הסנרפ טימ טשנעּכעג רימ טאה טאג ! ןתח

 ףיא לייװ ראפרעד טינ זיא סאד ןּוא ,ךייר ןיִּב ףיא ,רהעמ ףאנ ,םינ ראג
 יּוצ ןעװעג דימּת ןיּב ףיא ,ןערעירפוצ ןיּכ ףיא לייוו רּונ ,ןעגעמרעפ ּכאה
 ,טצעי איװ רעגיניװ לעיפ ,לעיפ טאהעג ּבאה ךיא ןעוו וליפא ,,ןעדעירפ

 ןייט ,אױ ךיֹוא רָאנ ,ןעױעירפוצ ןעוועג ןיּכ ןײלַא ךיא רָאנ םינ ןוא
 . ןערעטיילגעּב -- סנעּבעל ןיימ ,איורפ
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 היי

 עללַא ןּופ טרַאװנעגעג רעד ןיא רֹוּפ ַא ןעיֹורטרעּפ ריד ליװ ךיא !  ןתח

 הנותח רעד אּוצ זיּב ןענייז הלּכ ןתח . טלעטַאזרעפ ָאד ןענייז סָאװ ןעשנעמ
 יֹורפ ןיימ ןּוא ךיא . ּגייו ןּוא ןַאמ יז ןערעװ ךָאנרעד ןוא ,עטּבעילעג ייווצ
 ייווצ , נײװ ןּוא ןַאמ ןענייז רימ אזלא .עטּבעילעג ייווצ רעממיא ךָאנ ןענייז
 רעּכָא םעד רעסיֹוא ! רעטסעווש ןּוא רעדורּב --- סעּפע ךָאנ ןּוא , עטּבעילעג

 ! דניירּפ עטּוג אייווצ רימ ןענייז סעללַא טגייטשרעּביא סָאװ
 ןתח ןענייז ריס זַא ,ןערָאװעג טמיטשעּב זיא סָאװ ןָא גָאמ םעד ןופ

 ןוא ,ןעטייוצ םעד רענייא ןערידוטש אּוצ ןעּביֹוהעגנָא רימ ןעּבָאה , הלצ
 סענעּפָא ןַא ןערָאװעג ויא ןעּבעל רעזנוא . רניירפ עטעיורמרעפ ייווצ ןערעוו

 אוצ ךיז ענהֶא םירש ןייק טכַאמעג טינ טָאה רענייק . ןעדייּב זנוא רַאפ ְךּוּב

 -רָאפ ןערעי טיירעּב ןעוועג רעממיא ןענייז רימ . ןעמייווצ ן'טימ ןעהמַארעּב

 . ןערעלקסיֹוא ןּוא ן'הנעט'סיֹוא , ןעריטַאּבעד אּוצ גַאלש
 -ּוצ רעד ןהָא טירש ןייק  טכַאמעג טינ זנּוא ןּופ רענייק טָאה רַאפרעד

 ןעּבָאה ,ןערָאװעג טכַאמעג זיא טירש רעד ןעװ ןּוא , ןעטייווצ ןופ גנומימש
 ןענייז םנעמייווצ ןוא םעיזנעטערּפ ןייק ןעּבָאה טנעקעג טינ םנעמשרע רימ
 ןּופ ןעקנַאדעג ,ּפעק אייווצ לייוו ,געװ ןעביילג ן'ףיֹוא ןעגנַאגעג רעמיא רימ
 , םענייא ןיפ איו רעּפרַאש ןּוא רעסעּב רימּת ןענייז ,ןעשנעמ ייווצ

 ,גנוי ןעּבילּבעג ןענייז רעצרעה ערעזנוא סָאװ עכַאזרּוא יד זיא סָאד םָא
 . םהענעגנַא ןּוא ןהעש טלעוו רעזנוא ןּוא ,ךעלקילג ןּוא גיהור ןעּבעל רעזנוא

 רעזנוא ןופ ןיימשלעקניו רעד ןעּבעילּבעג ןּוא ןעוועג זיא , ןתח סָאל

 . עּבעיל ןּוא טייהנערעירּפּוצ ןּופ טהעטשעּב סָאװ ,  טייקנייד ןּוא החלצה

 רעזנּוא ןיא , טפייג רעזנּוא ןיא ןעגיֹוצרע רעטכָאמ רעזנּוא ןעּבָאה רימ
 אוד זַא ןייז רעכיז טסגעמ , גנורהיפ רעכילטרעצ רעזנוא ןיא ןוא עּבעיל
 ןערעטיילנעּב--סנעּבעל ַא ,איורפ ַא ,עטּבעילעג ַא ןעּבָאה רהיא ןיא טסנעק

 . טלעװ רעד ןיא ןעטּפַאשדניירפ עלַא ןעגעוורעּביא ללָאז סָאװ דניירפ ַא ןוא

 ַא ןעניפעג ךיֹוא ריד ןיא איז לָאז ןוא ,רהיא טימ ,ןתח , ךעלקילג יז
 ! רניירפ ןעגיטכירפיוא ןערהַאװ ַא ןוא רעטיילנעּב -- סגעּבעל ןעיירמעג
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 ,םיאנת ץנייז וצ ןתח א ריפ
 ,ןאספלאוו ,דד ןופ

 ! ןעמלעטנעשזר ןוא םידייל ,עדניירפ ,םינתוחמ עהטרעוו
 "יז ןרעטלע עניימ .שנעט רערנעלע ןיייא אקירעמא ןיא רעיה ןיִּב ךיא

 ןוא עּבעיל ןיימ ןוא רעטאפ ןרעייהמ ןיימ טרעשעּב מינ ,פארוי ןיא טצעי ןענ
 ןעו זא רעכיז ןיִּב ךיא רעּבא ,םיאנת ענייט ףיוא  ןייז ןעלאז רעטומ עטוג
 יז ןעלעוו ןיירא מערט ךיא עילימאפ ַא ראפ סאוו ןיא ןעּביירש יז לעװ ךיא
 .ןעהערּפ רהעז טראד ךיז

 רעד ןיא רעּכא ,שנעמ רערנעלע ןא ןיִּב ךיא זא טנאזעג ּבאה ךיא
 ועראוועג טבאלרעפ ןיּב ךיא זא דנעלע טינ רהעמ ןיוש ךיא ןיּב טייהראוו
 רעװ ךיא זא ,דנעלע טינ רהעמ ןיוש ןיִּב ךיא ,עטיױרּב רעּבעיל ןיימ וצ
 איד זא להיפ ךיא ,עילימאפ רעיינ א ןיא רעילנטימ א סלא ןעמונעגניירא
 החּפשמ רהיא ,ןרעטלע עניימ ךױא טצעי ןענייז הלּכ ןיימ ןופ ןרעטלע
 ,אי ,עדניירפ עניימ ךיוא ןענייז עדניירפ ערהיא ןוא החּפשמ ןיימ ךיוא זיא
 .דנעלע רהעמ טינ ןיש ןיּב ךיא

 םינתוחמ עניימ ןעגייצ וצ ןעגניירטשנא ךימ לעװ עטייז רעניימ ןופ ךיא
 רימ טסירדרעפ סע ,רעטכאמ רעייז ןופ דנאה איד הטרעװ יב ךיא זא
 "ומ ןיימ ןוא רעטאפ ןיימ ,ןרעטלע עניימ טייג ןענעק ייז סאו ,םינ רהעמ
 ןיא םהענעגנא רהעז ןענייז סאוו ,ןעשנעמ ,ןעשנעמ עטּוג ייווצ ןענייז רעמ
 עניט ,טצעשענ ןוא טעטכאעג ייז ןענייז לארעּביא ,טפאשלעזעג רערעי
 ףאפ דנעסאּפ רהעז ןענייז ,החּפשמ עצנאג ןיימ ןוא רעדירּכ ןוא רעטסעווש
 האנ לאז טאג .ןיירא טצעי םוק ךיא ואוו ,החפשמ ןוא עילימאפ רעיינ רעד
 ,ערעדנא איד ןופ ענייא ןייז ןעדעירפוצ לאז ןעמ , הכרּב ןייז זנוא וצ ןעקיש
 ,טלעװ רעד ןופ רעטסכילקילג רעד ןעצטעש רימ ךיא לעװ ןאיז

 ןעמסכילרעניא ןיימ ןעבערפשוצסיוא רימ טּבױלרע !םינתוחמ עּבעיל
 טעװ סאד .ןעּבעגעג טצעי רימ אה רהיא סאו ,טנעזערּפ םעד ראפ קנאד
 -על ןעצנאג ןיימ ןעצטעש סע לעװ ךיא ,ןייז רעייהט רהעז סיוועג רימ יב
 ךייא ּבאה ךיא סאוו ,גאמ םעד ןא ןענאמרעד רעמיא רימ טעו סאד ,ןעּב
 דיא לעװ ךיא זא ,להאמ א ךאנ לָאהרעדיװ ךיא . ןרעמלע עניימ ראפ ןעמוקעּב
 ,ןהוז רעמאזכראהעג רעייא ןייז וצ ןעידרעפ ךיא זא .ךייא ןעגייצ וצ ןעיירמ רעט

 ! עקנאד
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 ןסולײר ריי = סו נג

 ,םיאנּת א אייּב ערער ס'כרש
 ,ףאואליפ ןעשיווטיל ןופ

 אוצ ןכדש א ןופ טראוורע טלעװ איד זא סייוו ףיא !עדניירפ עניימ
 ןיז ףױא זומ רע ןוא ףודיש א טדער ןכרש א לייוװ ,רעדייר רעמוג א ןייז
 א רעּבא ,םינּתוחמ איד ןעדייר וצ לאמ א ףראד רע לייוו "רעדיירוצ, א
 ןתח םוצ הלּכ איד ןעדיירוצ ןענעק ףראד ןכרש א .רענרער ןייק זיא ןכדש
 , םוחי טימ ןעלקערּב טינ יז ןעלאז אייז םינתוחמ איד ןעדיירוצ ףיוא ןיא
 א ןעטלאה אוצ ןכדש א טמוק איו +יניס:רה לצא הטימש ןינע המ רעבא
 { ןהאמ טצטעי העג ךיא איוו עדער

 ףוריש אזא טצטעי םרהיפעגכרוד באה ףיא ,טינ ףייא טרעדנואוו ףאד
 ןופ ףורּבעג ןייק ןעכאמ טפראדעּב טינ םֵׁשֹה ְךורּב ּבאה ךיא ןעכלעוו אייּב
 "נוי רעד .רערייררוצ ץלא םינ ןוא רעדייר ץלא טינ טסנוק עשינכרש ןיימ
 ןייז דנחעג לאז הלכ רעזנוא ןוא ,הלכ איד ראפ ט'שלח'עג טאה ןאמ רעג
 "יא זא טראוועג ערייּב ןעּבאה אייז ,ןתח ןיטימ טלעקערבעג טיִנ ךיז טאה
 טינ באה ךיא איו יוזא ןוא ,ןענעװ אצוי ןופ קנואו א ןעּבעג לאז רעצימ
 יַּבא ףיא ףייא ןעק ,רעדיירוצ ןוא רעדיײר םלא ןהאמ וצ סאו טאהעג
 ,רענדער םלא םירוּבד עיצראּפ ןיימ ןעּבעג

 דנאוו א ןעגניירּב ןעמאזוצ, םינ טצמעי ףייא לעװ ךיא--טינ ףייא טקערש
 ראפ ּבאה ךיא ןעװ לאמ א יא אוהט סאָד .ערער ןיימ ןיא "דנאוו א טימ
 -אפייא ןייא ןופ ןערעה טינ ליװ עבלעוו הלכ א ןוא ןשקע ןא ןתח א ךיז
 ץברוד ןענע'בנגכרוד רהיא ןעמוק ללאז דראל א זא טראוו איז רונ ,ןתח ןעכ
 ןעק ערער א ןיא ,ןענאמאר עללא ןיא איו ליּבאמאמא ןא ןיא רעטסנעפ
 טרעה רהיא איװ ,רעמרעװ עגיהמיונ איד וליפא ןעגניירּב ןעמאזוצ םינ ךיא
 ןעק ףיא ןוא ,םוג זיא ץראה ןיימ זא רימ טּבױלג רעּבא ,עדער ןיימ ןופ
 ןכרש א איװ םינראג ףילקילג טנייה ךיז להיפ ףיא זא ןערעכיזרעפ ךייא
 לאז הֹלּכ איד .ןעפארמעג טאה רע זא טסייוו סאוו ןתוחמ א איו רונ
 איו עלעליימ א טימ ,תולעמ עללא טימ םולּב עגירעּבעל א ןיא ןייז דנוזעג
 זיא ןתח רעזנוא ,םיורא אייז ןעהילפ טא טא טא ןעסוק עגירעּבעל ןּופ טסענ א
 יגיצנאמ רעגנוי רענערייז א ,ןילרעּב ןיא טגאז ןעמ איו ,"ןעמ גנאי ןעקליס, א
 עניז ףױא פאק םענהעש א טימ ןוא טאראק ןהעצכא דנעה ענעדלאג טימ
 דנאוו א ןעגניירּב ןעמאזוצ טפראדעּב ףיא ּבאה : ןיילא טנאז ,ּונ ,ן'רעטלוש
 ּבאה ךיא םאו סעלא ןזיא סאד {ודיש אזא ןעסילש וצ םוא דנאו א טימ
 ׁשאלפ יד ןעגניירּב וצ ןעמאזוצ רימ טּבױלרע טצטעי ןוא ןעגאז וצ טאהעג
 , בוט"לזמ םייחל ןעקנירמ רימאל ןוא ,ליזעלג איד טימ
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 ,גנוּבאלרעפ א ּוצ
 . ןיוועז ,י ןופ

 : עדניירפ ןוא ,הלכ ןתח עכילקילג ,רעטסיימטסאט ,רמ
 -עוי םיוקמ רעד טסייה סע ,גנוריזילאער איד זא ןענאז ןעפאזאליפ איד

 איד איו ןעגינגרעפ לעיפ יוזא טינ זנוא טפאש ןעגנונפאה ערעזנוא ןופ ןער
 ןעוו ,ךאז א סעפע ףיוא טפאה שנעמ א ןעוו זא טסייה םע , ןיילא ןעגנונפאה
 א גנוטראוורע איד רעדא גנונפאה איד זיא ,םעטוג סעּפע טעטראוורע רע
 "ירא רעד .ןיילא ךאז עטוג איד סיא ןעגינגרעפ ןופ עלעווק ערעסערג לעיפ
 מאה סאוו ריבנ רעד סלא רעכילקילג זיא ןערעװ וצ ךייר גנונפאה טאה סאוו ןאמ
 רעדליּב ענהעש ךיז רימ ןעלאמ רעטניוו ןיא . טכייררע םוהטכייר םעד ןיוש
 "וז רעד ןעוו רונ ,רעמוז ןיא ןעּבאה ןעליו רימ סאוו ןעמייצ עמונ איד ןופ
 רהעמ טגניירּב רעמוז ןעגעװ ןעטכארט רעד זא ןייא רימ ןהעז טמוק רעט
 ,ןיילא רעמוז רעד םלא ןעניננרעפ

 ןיוש ךיז םסיוטש רהיא זא ,עדניירפ עניימ ,ךייא ןא ןיוש העז ךיא ןוא
 הלכ ןתח ןוא ,הנותח א איו רעסעּב ןיא םיאנת א .לעיצ ךיא סאוו וצ ןא
 ןעמ סאוו טנעמאמ םעד ןופ עדאירעּפ איד .ּבייװ ןוא ןאמ איו רעסעּב זיא
 -קילג איר ןיא זאלג ַא טכערּבוצ ןעמ סאו טנעטאמ םעד זיּב פעט טכערּב
 איד לייוו 4 יוזא סאד זיא םוראוו ןוא .ןעּבעל םינעשנעמ םעד ןיא עמסכיל
 ,ןיילא םעטוג איד סלא ןעגינגרעפ רהעמ טגניירּב סעטוג ףיוא גנונפאה

 סעמעװ !הּבותכ איד ןוא םיאנּת איד ןעשיווצ געט ענעדלאג ענעי ,הא
 געט ענעי ןעלעװ ןעּבאטשבוּב ענעדלאג טימ 4 יז ךאנ םינ טקנייּב ץראה

 ערעייז ןוא ,ןעשנעמ ןעגיצגייא ןערעי ןופ עיראטסיה איד ןיא ןעּבירשרעפ ןייז
 גנורעניארע איד איו יוזא ,ןעּבעל ןעצנאג ן'ףיוא ןעּביילּב טעװ ןעגנורעניארע
 ןופ םייצ רעד ןיא וליפא חומ ןיא טּביילּב סאו יאמ םענעדלאג םעד ןופ
 איו ןעסייו סאו ןעשנעט עגנוי איד ןענייז ךילקילנג ,ץרעמ ןעטלאק םער
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 ערנע ןייק ןעכאמ וצ טינ ךיז ןעלייא ןוא םייצ ענערלאג עזעיר ןעצטעש וצ

 ךיוה עסיז איד ןעּבענפיוא טימ , ןעגנונפאה ערעייז ןעריזילאער טימ םעד וצ
 ןאמ, רעטרעוו עשיאַאזארּפ עטסארּפ איד ףיוא "הלכ ןתח, רעטרעוװ עשיטעאפ
 , "ּבייוװ ןוא

 -רעפ ּבעילוצ סאוו ,ןעשנעמ ךס ַא אד ןענייז טלעװ רעגיטנייה רעד ןיא
 ןופ רענייק רעּבא ,ןעּבאה הנותח ןופ טינ יז ןעמלאה , ןעכאזרוא ענעדעיש
 ןיז םינ םעװ יז ןופ רענייק .סטניימשזרייגנע ןעגעגאר ןייז טינ ןעק יז
 ןעּבאה לאז ,טינ יאס ,ןעּבאה הנותח ןעק רֹע יאס ןאמ רערעי זא ןעגעגאד
 רעמיצנעיורפ עגידריווסנעּבעיל א ןופ טלאטשעג םעד ןיא ,לעזעג ַא רניירפ א
 ענייז ןוא ןערייל ענייז ןעיורטרעפ וצ ןעמעוװ { ןעטכא ןוא ,ןערהע וצ ןעמעוו
 -עװ טימ ;ןעכאל וצ ןעמעװ טימ ןוא ,ןערעױרעּב וצ ןעמעוו טימ } ןעדיירפ
 רעד וליפא געמ ,ןעפאה ןיא ןעמיורט ,טפנוקוצ א ןענעװ ןעמיורט וצ ןעמ
 .ןעמוק טינ לאמ ןייק גנונפאה איד רעדא םיורמ

 -ימקארּפ רעזנוא ןיא ןוא ,רענטרַאּפ א זיא ּבייוװ א ,דניירפ א זיא הלכ א
 ,טפאשרערירּב טימ ןעמאזוצ ןהענ טינ טפאשלעדנאה טפא ליװ םלעוו רעש
 ןופ ןעכאמ וצ ןעלייא יוזא טינ ךיז רימ ןעפראד דניירפ ַא ןעמוקעּב רימ ןעוו
 -רעפ טפאשדניירפ איד טשרעוצ ןעפראד רימ ,סענזיּב ןיא רענטראּפ ַא םהיא
 איר ןופ טייצ ענעדלאג איד םוראוו עכאזרוא ןייא ךאנ זיא סאד טא .ןרעכיז

 םיורמ ןעכילקילג םעד ןוא ,ןערעוו טרעגניילרעפ ףראד הנותח רעד יב םיאנּת
 . ןעהיצוצּבא רעגנייל ןוא רעגנייל םלא

 -ארפ רעגיטכייו טסכעה רעזעיד ןעגעוו גנוניימ ןיימ ןעּבעגעג באה ךיא

 נאז א םוכ ןיימ ףױא ךיא ּכױה טצעי ןוא .ןעּבעל ןעכילשנעמ ןיא עג
 וצ "םייחל, ןוא ,סרענטראפ איד וצ 'םייחל, ןוא עדניירפ איד וצ 'םייחל,

 גנוריזילאער איד זא ןעפאה רימאל ןוא ,ןעּכעל ןופ םיורט םענעדלאג םעד

 ,רניירפ עכילקילג ערעזנוא ןוא ,עיזאמנאפ ענהעש איר ןעגייטשרעּביא ךאנ טעוו
 .ןעּבעל ןעצנאג רעייז סרענטראפ עבילקילג ןייז ןעלעוו
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 ,הנותח א ּוצ
 ,טיוװעל לאקזחי ןופ

 ! ןעמַאד ןּוא ןעררעה עניימ

 עטסניטכיוו יירד ןיא ןערעו מלײהטעגנייַא ןעק ןעּבעל םינעשנעמ םער
 איד--ןעּבעל ןופ גנַאפנָא רעד ,טדיֹוט ,הטארייה ,טרּוּבעג : ןעמייצ
 רעד ,רענערָאּבעגײנ רעד רעּבָא {טנעטָאמ רעגיטכיוװ ַא רעייז זיא ,,טרּוּבעג
 ןיא לײהטנָא ןעגימעהט ןייק םינ ךָאד םמענ ,טנעמָאמ ןעזעיד ןּופ "דלעה,
 -נּוא ּוצ ךיז דנַאמש ןיא םינ ךָאנ ןַאד זיא רע לייו ,החמש רענעגייא ןייז

 רע זַא ,טלעקיוװטנע טינ ךָאנ זיא 'ךיא, ןייז ,טסעג איד טימ ןעטלַאהרעט
 עדנע איד .רָאפ ןַאד טמּוק סע סָאװ ,ןעהעטשרעפ ןּוא ןעלהיפ ןענעק לָאז
 רעּבָא ,טנעמָאמ רעגיטכיוו רהעז ַא רעדעיװ זיא ,טדיֹומ רעד---ןעּבעל ןּופ

 ,ןעהערפ טינ םיוועג ךיז ןעק ,טנעמָאמ ןעזעיד ןּופ ןּברק רעד ,שנעמ רעד
 סָאװ ,טסַאל איד ןייז טינ לָאז סע רעווש איו .ןעמוקעג זיא טייצ ַאזַא סָאװ
 ערעזנוא ףיֹוא ףיֹורַא טפרַאװ לזמ-םילש---טגָאזעג רעסעּב---רעדָא ,לזמ רעזנוש
 גידרענרעד יװ ,לעמיה רעזנּוא ןייז טינ לָאז סע טנעקלאוורעפ איוו ןסעציילפ

 זַא ,טינ ךָאד רימ ןעליוו ןעּברַאטש---,געוו-סנעּבעל רעזנּוא ןייז םינ לָאז םע

 רעסיז ןעּבעל סָאד ךָאד טרעװ ,טּפָאה ןעמ זַא ןּוא ,ןעמ טּפָאה טּכעל ןעמ

 ,טרייל ןעמ ןּוא טּפָאה ןעמ ןּוא ,טפָאה ןעמ ןּוא טדייל ןעמ ןּוא -- ,רעגנירג ןּוא

 רעד ...ןענָאלש ּוצ ףיֹוא טרעה ןּוא ּפָא ךיז טלעמש רעגייז-סנעּבעל סָאד ןיּב
 עטסגימכיוו איד ןּוא עטייווצ יד זיא ,טדיֹומ ןּוא ןעּבעל ןעשיווצ טקנופ-לעטימ

 | ,המַארייה איד---עכָאּפע

 "הבֹומ אֹלּב ,ֹהכרֹּב אֹלֹּב ,החמש אֹלּב יורש ,השא ול ןיאש םדא,
 ןהֶא ,דיירפ ןהָא טנהָאװ ,יֹורפ ןייק םינ טָאה רעכלעוו ,שנעמ ַא :טסייה סע
 ,(ב"ס תֹומבי ןיא) דּומלּתִה ימכח ערעזנוא ןעקרעמעב --,סעטּוג ןהֶָא ,ןעגעז
 שנעמ א !גנוניימ רעייז זיא שיטקַארּפ איו ,ןעּבַאהרע איו ,שינָאל איו ןּוא
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 ,ןעחמַארייה ּוצ---גנּורעדָאפ םירֹומַאנ איד ןעלליפרע ךיז טגַאזטנע רעכלעוו
 להָאמנייק טעװ ,ןעּבעל ןּופ עיזעָאּפ ע'תמא איר ןעלהיפ םינ להָאמניק טעוו
 ןעיתמא ןייק ןעּבָאה םינ לָאמנײק םעוו ןּוא דיירפ ע'תמא איד ןעפיירגעּב טינ

 ענייז ןעלייחמ םהיא םימ לָאז רעכלעוו דניירפ ַא ןעּבָאה וומ שנעמ ַא .קילג
 ןַאמ ַא יװ ,דניירפ רערעסעּבַא ןעּבעג ןער םע ןעק ןּוא ,ןעריירפ ןּוא ןעדייל
 { ךיז ןעּבעיל יז ןעו ,יורפ ַא רעדָא

 ןייד ןיא טנעמָאמ רעטסגיטכיװ רעד זיא טנייה !ןתח רעּבעיל ןיימ
 ייַּב .ןירעטיילגעּב-סנעבעל ַא רניירפ ַא ןעּברָאװרע ּוד ּוטסָאה טנייה ,ןעּבעל
 ןייק טינ יֹורפ יד זיא ,ןענָאיצַאנ עטריזיליוויצ ערעדנַא ייּב יו ,ןעדיא . ,זנוא
 'טימ ַא ,"ֹורגנּכ רע, ַא רָאנ---,רעקלעפ עשילַאטנעירָא יד ייּב יװ . ,ןיפאלקש
 סַאּפמָאק ַא ,געוו-סנעּבעל םעד ןעטביילעּב ּוצ לעקַאפ רעגיטביל ַא ,ןירעפלעה
 ףרַאד עלעפיש רעזנוא ּואו ,ןעּבעל ןופ םי ןעסיֹורג ןּוא ןעטיירּב םעד ףיֹוא

 ןעזיֹורּב סָאװ ,ןעללעוו עשימרוטש ןּוא עמַאזיירג ךרוד געוו ַא ןעכאמכרּוד ךיז
 רהיא ןעּבארגעּב ּוצ ןּוא לעפיש רעזנוא ןעצריטש ּוצ ךיז ןעהימ ןּוא ןעדעיז ןּוא
 .יירבק ןעטלַאק ַא ןּוא ןעסַאנ ַא ןיא

 זיא םע זַא ןעניז ןיא ןעּבָאה גידנעמש טסלָאז ,הלּכ עּבעיל ,אוד ,ןּוא
 ןעסיזרעפ ּוצ םּוא ,זיא ךילגעמ סָאװ ,סעלַא ןהָאמ ּוצ טכילפ עגילייה ןייד
 -טרעצ  ,דיירפ ןּוא טכיל ליטלעװ ןייז ןיא ןעגנײרּבנירַא ,ןעּבעל ס'נַאמ ןייד
 איד טפָא ץנַאג טכעוושרעפ ןעּבעל רערעווש רעזנוא .עּבעיל ןּוא טייקביל
 רעד ןיא ןעװעג לּופ זיא ץרַאה רעזנּוא עכלעוו טימ ,ןעלַאעדיא עטסנילייה
 עכילקערש רהיא טימ טייקבילקריוװ יד ןּוא עדנעטשמּוא עטבעלש ירד ;רנעגוי
 עטסעּב יד ןּוא ןעלהיפעג עטסלעדע יד להָאמ עלעיפ ןערענייטשרעפ  ַאזָארּפ
 -נײרּבנײרַא ּוצ ןעלמימ ענייד עלַא ןעדנעװנָא ּוד טסלָאז םּוראד .,ןעגנּוּבערטש
 "ייה איד ןעוו .זיֹוה םינַאמ ןייד ןיא םייקכילצרעה רהעמ ,עיזעָאפ רהעמ ןעג
 סע---,ץרַאה יד יֹורּפ יד ןּוא ּפָאק רעד ןַאמ רעד זיא ,ענעגנּולעג ַא ןיא הטַאר
 ֹוזַא יו ןעקנעדכָאנ ,ןעגרָאז ,ןעטכַארט ףרַאד ,ןַאמ רעד ,ּפאק רעד :טסײה
 *זויפמימ ףרַאד יז .יורפ יד ,ץרַאה יד ןּוא ,יֹורפ ןייז ןעלעטש ּוצ ןעדעירפּוצ
 עטסנעּכַאהרע יד ,עטסעּכ יד םהיא ריפ ןעּכָאה ףרַאד ןּוא םהיא טימ ןעל
 ,ןעלחיפענ
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 ּוצ רעהַא ןעמוקעג ןענייז עבלעו ,עלַא רהיא ,טסעג עּבעיל רהיא ןּוא
 ,גירעּבעל ,ךילהערפ טייז ,הלּכ רעד טימ ןּוא ןתח םעד טימ ךיז ןייז חמשמ
 -עג עגיהורנוא עלַא טימ תונאד ערעיײֵא עלַא טצעי טסעגרעפ ןּוא , גיטסּול
 ןעועג זיא םירצמ איד ייּב זַא ,עטכישעג רער ןּופ ןעסייוו רימ . ןעקנַאר
 , ןייוו ןעקנירמ טנעלפ עכלעוו ,טּפַאשלעזעג ירד ראפ ןעלעטעשוצקעװַא גהנמ ַא
 סע ןעּבָאה יז זַא ,טכיילעיפ רהיא טניימ .ןעשנעמ ןעטדריֹומ ַא ןופ ּפָאק ַא
 -ַאװשּבָא טימרעד ןעלָאז ןּוא טדיֹומ םעד ןָא ךיז ןרעניארע ּוצ םּוא ,,ןָאהטעג
 ןעּבָאה ייז---!ןָא טינ רָאג ךיז טּבייה םע ,ןיינ +ןעקנירט םּוצ טסּול רעייז ןעכ

 ןענהָאמרעד טלָאװעג ןעּבָאה יז :טכיזּבַא רעדנַא ץנַאג ַא טימ ןָאהטעג םע
 ןּוא ןעקנירט ,ךָאנ ןעּבעל יז ןמז לֹּכ ,ןעלָאז יז םּוא ,טדיֹוט םעד ןָא ךיז

 ךיֹוא זיא הנוּכ עּבלעז יר זַא ,ןייז ןעק סע .רעסעּב ןּוא רהעמ ןעגניירּברעּפ
 ברל ןנבר ל"א אניברד הירב רמד אלולהּב, :(א"ל תֹוכרֹּכ רמאמ םעד ןיא

 ,ףנתימד ןל יו ,ןנתימד ןל יװ :והל רמא ,רמ ןל ירשיל ,אמוז אנונמה
 טָאה רמאמה לעּב רעד זַא ,ןעּבעגסיֹורַא טינ תֹוברע ןייק ךייַא ןעק ךיא
 זנוא טכַאמ סע רעּבָא ,ןעגניירּבסיורעה ליװ ךיא סָאװ ,הנוּכ יד טַאהעג סיוועג

 ןעּבעל להָאמ ייווצ זַא ,זיא טקַאּפ רעד---,טניימעג טָאה רע יװ ,,םיֹוא טינ
 החמש ַא ךָאנ טרפּב ןּוא ,החמש ַא ךיז שכַאמ סע זַא םּורַאד ןּוא ,טינ רימ
 ןעפרַאד רימ ןּוא ,זיא גירעהעג יװ ןעהערפ ךיז רימ ןעפרַאד ,הוצמ לש
 בֹומ לומ !ְךייַא בֹוט לזמ :הלּכ רעד ּוצ ןּוא ןתח םעד ּוצ ןעגָאז ןעמַאזוצ עלַא
 ענידנעמש א ןעּבעל רעיא ןייז ןָא םצעי ןופ לָאז ! ךייא בֹוט לזמ !ךייַא

 ,ןּוז רעגימכיל רעד ןּופ םלהארטשעּב גידנעטש ןייז לעמיה רעייא לָאז }החמש
 רהיא .ןעזָאר ןּוא ןעמּולּב טימ טקערעּב ןייז געוו-סנעּבעל רעיא לָאז ןּוא
 ןעגנּונּפָאה עמּוג טימ לּוּפ . ךייא ריפ זיא טלעװ יד , ןעשנעמ עגנוי טייז
 לָאז טָאג ןּוא ,ןעּבעל רעיא ןיא עכָאפע עיינ רעיא ןָא טצעי ךיז טּבײה
 !ןערעװ טליפרע ןעלָאז ןעגנונּפָאה ערעייא עלא זא ,ןעּבענ
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 ,הנותח א אּוצ עדער א
 ןאלּפאק םירפא ןופ

 ! ןערעה ןּוא ןעמַאד עהטרעוו עניימ

 ארג ןּוא רעמרעװ עגינייא ןעגָאז ּוצ טרעדָאּפעגפיֹוא רימ טָאה ןעמ

 ןעגיניגרעפ ןעטסערג םעד טימ ןָא סע םהענ ךיא :הלּכ ןתח ןערילּוט
 רעונוא ןּופ עמעהט א טימ קעווצ ןעועיד ּוצ ןעצמינעב ךיז לעװ ךיא ןּוא

 | { דומלּת

 וא (א .א'ל תוכרּכ) עלעטש עסיװעגַא ןיא טלהעצרעד דומלּת רעד

 ןהּז רעד , רמ דניירפ ןייז ןּופ הנותח איד ףיֹוא ןעמוקעג זיא אנונמה בר

 ןעפור גנומלאהרעטנוא ןּופ םייצ איד ןעמוקעג זיא סע ןעװ } אניבר ןּופ

 ! יִּבר סאווטע ונּוא גניז םילֹודג ערנעועוונא יד ןּופ עגינייא םהיא ּוצ ןָא ךיז

 ,ןעגנועגפיֹוא רלַאּב ןּוא ןעטעּב ןעוָאלעג טינ רָאג ךיז טָאה אנונמה בר

 ,ןעּבראטש ךאד ןעזומ רימ זנּוא זיא העװ ,הֶא : ןומזּפ ןעגידריװקרעמַא טרעה

 *!ןעּבראמש ךאד ןעוומ רימ זנּוא זיא העװ ,הָא

 !ּו טסָאָאט רערַאּכרעדנאז אזא ,עדניירפ עניימ ךייא טלעפעג איו
 ןּא םֹלֹע םעד ןערױומא ,ןעמלאה רעטנוא סאומע טסאנא טעּב ןעמ

 -הערפ סאוומע טאמשנא ןא רע טּביֹוה ,הלּכ ןתח ןייז חמשמ טּפיֹוהרעּביא

 ןעשנעמ ןּופ ףוס םעד ןעגאלקעּב אּוצ ראנ סעגיטסול סאוומע ,סעכיל

 ז גידריווקרעמ טינ סאד זיא !טיֹוט םעד ןענייוועּב ןּוא
 ,ףילכעלפרעּביֹוא יֹזא סיֹוא ױּונ סע טקּוק ערניירפ טייקכילקריוו איד ןיא

 טלעקיוורעפ םעד ןיא רימ ןעניפעג רעסעּכ רעּבא סע ןעטכארמעּב רימ ןעוו

 ,ץמיוו םענעטנאילירּבא
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 { חמדקה עצרּוק ןּוא עניילקא םימ ןערהעלקרע ףייא סע לעװ היא
 קראטש ןעװעג רומלּת ןופ ןעטייצ איד ןיא זיא טנאקעּב זיא םע איוו

 .הלּכ ןתח ראפ ןעצנאט ּוצ גהנמ רעד טגילייהרעפ ראנאז ןּוא ןעמונעגנא
 ענאז ןעמנעמילּפמאק ןעכאמ אוצ טּפױהרעּביא ןּוא ןייז ּוצ חמׂשמ אייז
 יד ןיא הטרעװ רהיא ןרעסעּברעפ אּוצ םּוא הלּכ איד ףיֹוא םיחבש עמונ
 טנײמעג ןּוא ןאהטעג אנונמה בר עקאט טאה סאד ,ןתח רהיא ןּופ ןעניֹוא
 עטסּואװעּב ייװצ יד ףיֹוא ןעקנואועגנא טאה רע :ןומוּפ ןעצרוק ןייז טימ
 סיֹוא ףױ טקירד קּוסּפ ןייא .ף'נּת ןּופ םיקּוסּפ עדנעבערּפש רערעיװ ןוא
 םיֹוא טניפעג ןוא טכװ סאו רעד זא טסייה סאד ,בֹומ אצמ הֶׁשֹא אצמ
 רמ ינא אצומו : טגאז קּוסּפ רעמייווצ רעד -- קילג ןּוא סעטּוג טניפעג יֹורפא
 .לעקימרא רערעטיּב אזא ןיא יֹורּפ א וא טנימ םאד ,השאה תא תוממ

 ןעשיוצ הרשפ א טכאמעג טאה אנונמה בר .טדיֹומ ןּופ רעגרע ףס א ףאנ
 ץנאג םרעלקרע סע םאה ןוא ןעגנוניימ עדנעכערפשרעדיװ אייווצ עזעיד
 ;עטכעלש ןּוא עטוג - ןעיֹורפ ןעטראס יילרעייווצ ןאראּפ ןענייז סע : ףאפנייא

 ןייז ךאנ יֹורפ א ,אּוצ ךיז טסאּפ ןּוא גיטכיזראפ יימראּפ א טסילש סאוי רעד
 -עג טאה רעד ,ןעגנוּבערטש ענייז ףאנ ןעגנוניימ ענייז ףאנ ,רעטקאראכ
 ןערעטיילגעּב םנעּבעל ןייז טימ ןערהיפ טעװ ןּוא סעמוג ןעניּפעגסיֹוא סי
 ,ןעפליהעג עגיטכירא ,רזע א ןעּבאה טעװ ןּוא ןעּבעל ןעלימאפ  ןעבילקילגא
 סאו רעּבא רעד - ןעדייל ןיא ןּוא ןעדיירפ ןיא ןעפלעה םהיא טעװ סאוו
 ףיז טדניּברעפ ןּוא גיניזמנייל ץנאג ןעּבעל ןעהטארייהרעפ םעד ףיֹוא טקוק
 טרינאמראה ןוא םהיא ריפ דנעסאּפ זיא איז ּביֹוא גידנעקוק םינ יֹורפא טימ
 םעװ עכלעוו יֹורפ א ןעגירקוצנירא רהאפעג ןיא זיא רעד ,םהיא טימ
 רעסעּב ףױ ףיֹוא טעװ רע זא ,יזא ןעּבעל סאר ןערעטיּברעפ םהיא
 .טיֹומ םער ןעטעּב

 ןּוא ןעמאר עניימ .ןעװעג זיא אנונמה בר סאוו ,טייצכאה איד ףיֹוא
 ןּוא ערנעסאּפא רהעו ויא ײטראּפ איד זא ןענּופיגסיֹוא רע טאה ,ןערעה
 -רעפ ןענעק עכלעו ,ןעיֹורְפ ענעטנאילירּכ איד ןופ ענייא זיא הלּב איד זא
 {ןרע ןג ןערהאװא זיֹוה ןיז ןעכאמ ןּוא ןאמ א ןופ ןעּנעל םעד ןעס
 םעד ןיא קאמשעג ןעטּוג םעד נידנעטכארטעּכ :טגאועג רע טאה ראפ רעד
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 ױ !ןעגאז ןּוא ןירעיֹודעּב רימ ןעוומ ןתח םעד ןּופ להאווסיֹוא ןעכילקילג
 ןעזאלרעפ ןעפראד רימ ןעװ זנוא זיא העװ ,ןנתימד ןל ױ ,ןנתימד ןל
 ןיז רעמיא סיװעג םעװ ןתח רעד .ןעּבראטש ןוא ןעּכעל ןירעייהמ אזא
 רעד ןופ ןעדייש ךיז ןעלעװ טינ םיועג טעװ רע ןּוא ןעדירפוצ טסכעה
 .טלעוו

 ץמיו רעגיניזפראׁש רעזעיד זא ּכיֹולג ףיא ,ןערעה ןּוא ןעמאד עניימ
 ראּפ עטּבעילעּב ערעונוא ראפ דנעסאּפ ןיא ןעטסאמעגנא םּוג רהעז זיא
 ,ליהטנא ןא ןעמענ ןעמיקעג טנייה ןענייז רימ החמש סעמעװ ןיא קלאפ
 רעד ןוא עהטרעװסנעּבל רהעז ןּוא עגידריו סנעּבעיל א זיא הלּכ איד
 ףאלקילג ןעצמעש רעמיא ךיז םיועג טעװ ,ןאמ רעגיטפניקוצ רהיא ןתח

 עבלעװ ףיֹוא סאלק םעד אּוצ טרעהעג עכלעװ ,יורפ אזא גידנעצטיזעּב
 -ראמש ןעלעװ טינ אלא טעװ רע .בֹומ אצמ הֵׁשֹא אצמ :ןעגאז ןעק ןעמ
 ןענעק טיֹוט םעד ןעמעּב ;ןעּבעל םאר ןעטלאה רעייהמ רעמיא ןּוא ןעּב
 עגיטפיג ןּוא ערעטיּב אזא טימ טפארטשעג טאה טאג ןעמעװ איד רּונ
 ...טיֹוט ןּופ רעגרע זיא סאוו גנאלש ןעיֹורפ

 עכילקילג עועיר אוצ ןענעז ןעטספעיט ןיימ םיֹוא אולא קירד יא

 א ןיז לאז דנוּב רעיז זא ןעצראה ןעצנאג ןופ שניוו .ןוא ראּפ םעּבעיל

 ןּופ גינאה ןעצנאג םער ןעסינעג ןעלאז אייז ןּוא רעטסעפ א ,רעקראמש
 !בֹוט-לזמ -- רעכעּב סנעּבעל
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 ערער הנותח
 (ןילקּורּב) ןאלּפאק היבומ 'ר ברה ןופ

 ,םדקמ ןדע ןגּב ףריצי ףחמׂשּכ םיבוהאה םיער חמׂשּת חמׂש
 רעיא ןיא רעטסכילקילג רעד ויא גאמ רעזעיד !הלּכ ןתח ערעייהטמ

 טהעג טנייה .גנודניּברעפ רעניּבײא רעייא ןּופ גאמ רעד .ןעּבעל ןעצנאג
 טכילפ איד אזלא זיא סע ,ןעדניּברעפ עלעעז ןּוא רעצרעה ערעייא רהיא
 :תֹוכרֹּב ןעּבעיז איד ןהעטשרעפ ּוצ ןּוא ןערידּומשּוצ ףילדנירא ךייא ןּופ
 ,םדקמ ןרע ןנּב ףריצי ףחמׂשּכ םיבוהאה םיִער חמׂשּת חמש

 ןיז ןעשנעמ ןעטשרע םעד ןעּבעגעג טאה טאג ןעװ גאמ םענעי ןיא
 ןעּבאה סא ,ןענאזרעּפ עדליװ ןּוא עהױר ץנאג ןעװעג יז ןענייז  ,יורפ
 רעּבא רימ ןענעק איװ ,החמׂש ןופ ןּוא עּבעיל ןּופ מאהעג ףעירגעּב ןייק
 ,ףאר ? םײצ רעגימניה ןיא הלּכ-ןתח ןעשנעּב הכרב רעויד טימ
 א רהעז ןיא ןעכיֹורּבעג ףיֹוא עגאמ אּוצ טניה ףאנ םאד ןענעק רימ
 , ןניז םענהעש

 ןערעירפ רעד זא ןעּבעל ןעהטארייהרעפ ןיא סע טריסאּפ לאמ לעיפ
 ןופ ןעירפאק איד ףיוד טרעטשעג טרעװ איֹורפ ןּוא ןאמ ןעשיווצ
 רענהעש ןיא יֹורפ ענעי זא סםיֹוא ףיז טכּודר ןאמ םעד :אייז ןּופ םענייא
 ורפ רעד טרהעקרעפ רעדעיװ ןּוא ;רעניײז ןּופ רעגילק רעדא רענייז ןּופ
 רענעי יװ ןהעׁש יא טינ ףױז טמהענעּב ןאמ רהיא זא םיֹוא ךיז טנייצ
 -לעעג ןיא םהענעגנא יֹוא םינ ןיא ףילפעה יֹוא םינ זיא רע ,ןאמ
 .װ ,ז .א טפאש

 הכרּב איר ןעכיֹורּבעג ְךיֹוא טנייה ףאנ רימ ןענעק ןניז ןעזיד ןיא טא
 איװ ןייז לאז נז רעיא ,טסײה םאד ,םדקמ ןדע ןגּב ףריצי ףחמׂשּכ

 ןעּבאה טנעקעג טינ טאה רעכלעװ ,ןעשנעמ איד ןופ גווז רעטׁשרע רעד
 רערעמ טריטסיסקע טינ ןאד ןעּבאה סע לייוו ןעכאז עטנאנעגנעביֹוא איד
 -ץנעג לאז ןאמ רעדעי ווא טלעװ רעד ףיֹוא יֹורפ ןייא ןּוא ןאמ ןייא איו
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 -רעּביא ףיז עלעעז רעצנאג ןייז טימ ןּוא ןעצראה ןעצנאנ ןייז טימ ,ךיל
 עטשרע סאד איװ ,ןאמ םּוצ יֹורפ איד ְךיֹוא יֹזא ןּוא יֹורפ ןייז ּוצ ןעּבעג
 ׁשרעדנא ןעצימע טאהעג טינ ןעּבאה עכלעוו ,ץהוח םימ םדא ,קלאפ ראאַּפ
 יךיז ןעשיווצ רּונ איװ ,טפאשדניירפ רעייז ,עּבעיל רעייז ןעלייהטּוצ ּוצ

 ענהעש א ונּוא טלייצרעד ,תיּב םֹולֹׁש ןעגעװ גידנעדער ,שרדמ רעד
 :החמׂש עויד יײּב טצעי ןערעה ןענעק רימ סאוו ףאז

 ןעּבעל ןיא ףיז איו רעטכאמ רהיא טנערהעלעג טאה יֹורפ עגולק א
 טסליװ אּוד ןעװ ,טגאזעג רהיא ּוצ אז טאה רעטכאט ןיימ :  ןערהיפ ּוצ |

 ּוד טסלאז ןאד ןעשרעה רעמיא ויֹוה ןייד ןיא לאז קילג ןּוא ןעדעירפ זא
 "לאה ןאמ ןייד טסעװ ּוד ןעװ :ןעּבאה ןעניז ןיא רעמיא ללּב ןערנעגלאפ
 ןייז ריפ ריד ןּוא ןייז טכענק ןײד רע טעװ ןאד ,רראה ןייד ראפ ןעט
 ןאד ןעמלאה סיֹורג םהיא ןעגעג ךיז רעּבא טסעװ ּוד ןעוו } ןעטלאה ןיגינעק
 . ןעטלאה ןיפאלקש ןייז ריפ ריד ןּוא רראה ןייד ןייז רע טעװ

 ןוא טפאשרעה טפאשעגּבא טםאה ןעמ ןעװ םטייצ א ןיא ןעּבעל רימ
 זיא תיּב-םֹולׁש רעטסנעש רער ןּוא ּביײװ ןּוא ןאמ ןעשיווצ טפאשטכענק
 עיתמא ,עינאמראה עגידרנעטשלאפ זיֹוה ןיא טרימסיסקע סע ןעװ ןאד רּונ
 ןּופ ּפנק םעד טימ ןעדנוּברעפ זיא סאו טפאשדניירפ ענייר ןּוא ,םייהכיילג
 ףיא שטניוװ ,עינאמראה עגידנעטשלאפ ןּופ עבעיל ענייר אזא ,עּבעיל ענייר
 ענרעּבלז רעיא אּוצ ןעראל רימ םעװ רהיא ּביֹוא ןּוא ,ראּפ עניימ ךייא
 ןאד ףײא רהיא םעװ ,רעטעּפש רהאי גיצנאווצ דנוא ףניפ םימ הנותח
 ןעװעג זיא הצע ןיימ שיטקארּפ איוװ ןענייצ רעּביא . ןיילא
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 ,הנותח א ּוצ
 . ק"רשת ןופ

 רהעז זיא סע ! ערניירפ ןוא םינתוחמ ,הלכ ןתח ,רעטסיימטסאמ ,רמ
 א אייּב .הנותח א ףױא ערער א ןעטלאה וצ ןַאמ לעגניס א ראפ רעווש
 איד ןוא ןעּבעל ןעילימאפ ןופ קילג םעד ןעגעוו ןעדייר וצ ךיז טסַאּפ הנותח
 .טלעװ רעד ףיוא ןדע ןג םוצ רעיױהט רעד סלא ןלעטשוצראפ ןיילא הנותח
 ץּביױהנא לאז ,וצרעד רוחּב רעטלא ןייא יקאט ןוא ,ןאמ לעגניס א ןעוו רעּבא
 ןעּבױלג טינ רענייק םהיא טעװ ןעּבעל ןעילימאפ ןופ קילג םעד ןרעדליש וצ
 סאו ןעגעװ +ןעדיײר ךיא לאז סאו ןעגעװ ָאמ .טסנרע טניימ רע זא
 ? ןעדייר וצ רימ טּביילּב

 ַא ןייז רימ םימ טלאז רהיא זא ,דניירפ עּבעיל עניימ , ךייא םעּב ךיא
 -עווש ךייא ןעק ךיא .ענאל ןיימ ןיא ןהעגניירא ןוא םנארעלאמ רהעמ לעסיּב
 ןיא ראנ ןעסקאוו ךאמער זא ןוא ,המשנ א ךיוא טאה ןאמ לעגניס א וא ןער
 ךיא ןעק ןעּבעל ןעילימאפ ןעגעװ .ןעצראה ןיא ןעשנעמ א ייּב טינ ,ןעמראנ
 יייר םוראד לעװ ךיא .גנורהאפרע איד טאהעג טינ ּבאה ךיא ,ןעדייר םינ
 לעגניס םער ןופ עּבאגפיוא איד רעּביא , אמעהמ רענעגייא ןיימ ןעגעוו ןעד
 .טלעװ רעד ףיוא ןאמ

 עגירּביא ןייק אטינ זיא טלעװ רעד ףױא !עדניײרפ עּבעיל עניימ ,אי
 סאו סענעפעשעּב ערעי ,טלעװ רער ףיױא ךיז טניפעג סאוו ךאז עדעי .ךאז
 זיא ךאז עגירּביא ןייק . תילכת א ראפ ,קעווצ ַא ראפ אד זיא םריטסיוקע
 -ירּביא א זיא ןכדש א וא ןעגאז סאו אד ןענייז סע . אטינ טלעװ רעד ףיוא
 לעיּפשייּב םוצ רימ ןעהעז טא .תמא טינ זיא סאד .טלעװ רעד ףיױא ךאז עג
 עּבעיל ענייר םיוא הטארייהעג ןעּבאה עכלעוו ראאַּפ עבילקילג רעזנוא ןופ
 ךיוא יז ןעּבאה ךאד ןוא ןכדש א ןהא ראג ןעמוקעג ןעמאזוצ ךיז ןענייז יז
 ,ונ .תור פ כ ףיו א טפראדעג םהיא ןעּבאה אייז ,ןכדש א ןעּבאה טפראדעג
 ףױא ןעצמונ ערהיא טםאה ךאז עדעי זא ,עדניירפ עניימ , ךאד רהיא טהעז
 איװ ,ןעצמונ עסיורג ,ןעצטונ ךיוא טגניירּב ןאמ לעגניס א ןוא ,טלעוו רעד
 | . ןרהעלקרע ךייא לעװ ךיא

 -לעוו וצ ,עּבאנפיוא עלעּבאנ ןוא עביוה א רהעז טאה ןאמ לעגניס רעד
 .ןעשנעמ עלא ןופ רעפעשעּב םער ןופ ןעראוועג טמיטשעּב זיא רֶע רעב
 ןיא ןענאמשעג ךיא ןיִּב ןעראוועג ןעפאשעּב ןיּב ךיא ראפעּב געט גיצרעפ
 -רעטשעּב, ןייז ןערערעי טמיטשעּב סאוו לוק תֹּב רעד זיּב טראוועג ןוא לעמיה
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 ייימ ןופ רעדעי איו ןהעזעג ּכאה ךיא .עניימ זיא רעװ ןענאז רימ מע "עמ
 זיא םע וא רונ ,'ינולפ תֹּב ַא ןעמיקעּב טאה דניירפ עטוג ןוא םירבח ענ
 ךיא ּבאה *ז רוחּב ַא ּביילּב אוד, : טגאזעג ךאלמ רעד טאה רימ וצ ןעמוקעג
 טמוק סאוו רַאפ ,ךאלמ יּבר דלאווג, ,ןעמעּב וצ ןוא ןענייוו וצ ןעּבױהעגנא
 : טרעפטנעעג יװא רימ ךאלמ רעד טאה '?ףארטש ערעווש אזא רימ

 ןיא תילכת ןעסיורג א ךיז ראפ טסאה אוד ! דניק ןיימ , טשינ ןייוו,
 ןעּבעל ןעלאז ןעשנעמ ערערנא םוא רערימראמ א ןייז טסעװ אוד טלעװ רעד
 וצ ןעגאז ןוא ןערעװ שעראנ לאמא טעװ ל'תיּבה לעּב רעגנוי ַא זא .ךילקילג
 באה ךיא ,טאהעג הנותח ּבאה ךיא סאוו רימ טסירדרעּפ סע יא, לעבייו ןייז
 עוו ןאד "ךילקילג ןייז ןוא ךאי א ןהא ןעּבעל ,ןאמ לעגניס א ןייז טנעקעג
 לעגניס א סלא ,ןאמ ןיימ ,תועמ ַא טסאה, ,ןערעפטנע ןענעק לעּביײװ איד םהיא
 רוחּב םענעי ףיוא קוק א ּבעיג ,ךילקילג ןייז טנעקעג טינ גנאל וטסלאוו ןאמ
 איד טעװ יוזא םא 'טּבעל רע ןעדנואוו עטקאהעג ַא ראפ סָאװ ןיא העז ןוא
 וצ איו ןעסיװ ןוא ,ןעקניידאּב ךיז טעװ ןאמ רעד ןוא , ןרעפמנע לעּכײװ
 ןענעיד ןוא רוחּכ ַא ןעּביילּב ומסלאז םוראד טא .ןעּבעל ןעילימאפ ןייז ןעצמעש
 - .ןעּבעל לעגניס םער ןופ לעיּפשייּב רעכילז ערש א סלא

 טוומעג ךיז ּכאה ךיא ןוא טרהעלקרע ךאלמ רעד רימ טאה יוזא טא
 תילכת ןיימ זיא סאד טא ןוא . ןיד רזג ןעכילקערש םעד וצ ןעּבעגרעטנוא
 עהטארייהרעפ עלא זא ,ןאיסימ ןיימ ןוא עּבאנפיוא ןיימ ,טלעו רעד ףיוא
 "ימה תא ונרכז, קוסּפ םעד ןענאז טינ ןוא ,רימ ףיוא ןעקוק ןעלאז טייל עגנוי
 רעייז ןוא ןעּבעל לעגניס רעייז ךאנ ןעקנייּב טינ ןוא 'םור טעריּפעסהו סעס
 , סעסימ רעד ייּב איירעפאלקש

 -נוא ןופ ןעּבעל עהטארייהרעּפ סאד זא ,עדניירפ עניימ ,ןעפאה רימאל
 יוזא ןייז םעוו ,שימ םיייּב ,ןא ןעביוא אד ןעצמיז סאוו ,ראאַּפ עכילקילג ערעז
 זא רעיורט ןוא רעצ ןופ ןעקלאוו ןעטסעדנימ םעד ןהא ןייר יוזא ., ךילקילנ
 ןעלעװ ,לעיּפשייּב ןעטבעלש םער ןופ ןעּבעל םער ןענרהעל וצ םאטשנא
 עכילקילג ערעזנוא ןוא . לעיּפשייּב ןעטוג ןופ ןעּבעל םעד ןענרהעל ןעשנעמ
 ןעמ ןעק טלעװ רעד ףיוא קילג ן'תמא א וייוועּב םלא ןענעיר ןעלעוו ראאּפ
 ןעיירמ ןוא ןעמוג א םימ רונ ןוא ,ןעּבעל ןעילימאפ םעד ןוא רינ ןעניפעג
 ךיא . עלעעז ןייא ןוא רעּפרעק ןייא ןיא ךיז טדניּברעפ ןעמ ןעמעוו טימ רבח
 ןאמ לעגניס א ןופ הכרּב איד לאז ןוא בומ לזמ ןעכילצרעה א ךייא שני
 . ןעניוא ערעייא ןיא ןיילק יוזא ןייז םיג



 רעורעיו רענאקירעמאישיריא רעד 18

 .הנותח א וצ

 ,יססוואכאלאמ .ה ןופ

 ! הלּכ ןּוא ןתח עטצעשעגכָאה
 וּתְשאֹּב קברו ומא תאו ויבא תא שיא בועי ןֹּכ לע :טגָאז הרֹוּת איד

 ַא ןיא טמוק רע ןעװ ,ןאמרעגני רעדעי : טסייה סָאד . דחא רשבל ויהו
 -על ַא ןעכַאמ ןיוש ןעק רע ,ןאמ ןעפורעגנא ןיוש טרעװ ןוא רעמלע ןעסיוועג
 ןייז ןעּביי-קסיוא ךיז ראפ לָאז ןוא ןערעטלע ענייז ןעזאלרעפ רע לָאז ,ןעּב

 ןוא ןַאמ םלַא רהיא טימ ןעּבעל ןוא ןעטַארייה ןוא ןירעטיילנעּב סנעּבעל
 רעצנַאג ַא ,שנעמ ןייא םלא ,םרעּפרעק ייווצ ןיא עלעעז ןייא םלא ,יירפ
 ! שנעמ

 ךיז ןענעק יורפ עטארייהרעפנוא  ןייא ןוא ןַאמ  רעטַאריײהרעפנוא .ןייא

 קלָאפ רֶאּפ ַא ןופ גנודניּברעפ עגילייה איד רָאנ ,שנעמ רעצנַאג ןעּפורנָא טינ
 ןעשנעמ עּבלאה ייווצ טגינייארעפ , "ארשיו השמ תדּכ ןישודקו הּפּוח ךרוד
 ,שנעמ םענעמָאקרָאּפ ןייא ראפ אייז טכַאמ ןוא

 עיירפ ,הלּכ ןוא ןתח טגינייארעפ ןערעװ ןישורקו הּפוח ךרוד רָאנ אי
 ענייק טָאה עּבעיל עיירפ אזַא ,עטּבעילעג ייווצ ןעגינייארעפ טינ ןעק עּבעיל
 סע ןָא םינ גנאל טלַאה עּבעיל ,ןעטייקכילטרָאװשנארעפ ענייק , ןעמכילפּפ

 רעּבא .ןעדייּב ראפ ףוס רעטכעלש א םיוא ךיז טזָאל ןַאד ןוא ּפִא ךיז טלהיק
 יא ערייּב ןוא .'יורפ ןוא ןאמ ןעשיווצ טנעמירגַא רעגילייה ַא זיא , הטַארייה

 ךיז ףױא ןעּבָאה עדייּב ,עטכער עסיוועג ןעּבָאה , יורפ איד יא ןַאמ רעד
 -רע ,טנעמירגא םעד ןעטלאהסיוא זומ רענייא רעדעי ןוא ןעטכילפּפ עסיוועג
 איד ךילקריװ יז ןערעוו ןאד ןוא ןעטייווצ םוצ רענייא תובוח ענייז ןעלליפ
 , ףיולסנעּבעל ןעצנַאג רעייז רָאּפ עטסכילקילג

 ! ,הלּכ ןוא ןתח עּכעיל עניימ טצעי ןוא
 -נעמ ייוצ טייז רחיא ,ןעּבעל םעיינ ַא ןיא ןיירא טצעי טערט רהיא
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 טימ ןּוא גנוהיצרע ענעדעישרעפ טימ , ןערעטקאראכ ענערעישרעפ טימ ןעש
 עכיילג ייוצ םלעװ רעד ףיוא טינ ןעּבעיג סע לייוװ , ןעעדיא ענערעישרעפ
 הּפוח ךרּוד ןעדנוּברעפ טצעי ךיז טָאה רהיא } קנאדעג ןייא םימ ןעשנעמ
 רהיא , םרענטרַאּפ עכיילג , םיפתוש סלא טלעװ רעייא ןערהיפ וצ ןישורקו
 -רענוא ,שיטקַארּפנּוא ךָאנ ךָאד טייז רהיא ןּוא ןעּבעל םעיינ ַא ןערהיפ טהענ
 ןּוא רעלהעפ ַא ןעכַאמ ךייא ןיא םע טכיל איװ ,הֶא ,ןעשנעמ ענערַאפ
 טּבערמש רהיא ןעכלעװ ּוצ קילג ןעסיורג םעד ןערעטש הלילח ןעק סָאד
 ,שנעמ רעשיטקַארּפ ןּוא דניירפ רעטוג סלא ךיא לעװ ָאזלַא , עדייּב טצמעי

 רענייא ןערהיפפיוא ערייּב ךיז טלָאז רהיא איו = , ןָאיצקעל םעניילק ַא ןעּבעג
 , טפנוקוצ ןעכילקילג רעיא ןיא רעכיז ךיא ןיּב ןַאד ןוא . ןעמייווצ םּוצ

 ,"ױזַא גָאז ךיא, ,'ךיא, םעד ןעסעגרעפ רהיא טפרַאד ךאז עטשרע סָאד

 -ּוצ ןערעירפּוצ עהימ איד ןעּבעג רעמיא ראנ טלאז רהיא } ,ייֹוזַא ליוו ךיא,
 ןעהעטשרעפ ,טפעשעג ַא ןיא םיפּתוש עכיילג ייווצ ,ןעמייווצ םעד רענייא ןעלעטש
 רע זַא ךיז טלהיפ רענייא ,ןעמייווצ םעד רענייא ןעּבענּוצ ךָאנ איו ךיֹוא
 ,רעמיטסָאק ַא ןעלדנאהעּב ם'ייּב פא רע טערט , ןעמסילייס רעכַאװש ַא זיא

 ראפ רעד ,רעסעּב טהעטשרעפ רע ,ןאמ םע רע לָאז , רענטראּפ ןייז

 רע טזאלרעפ ,ןערהיפ טינ רעכיּב איד ןעק רע זַא ,רענעי טהעטשרעפ

 . רעכיּב איר ןערהיפ וצ ףתוש ןייז רעסעב שזָאל ןוא ךיז ףיוא טינ ןיֹוש ךיז

 ןערידומטש ףרַאד רענייא רעדעי , יורפ ןּוא ןַאמ טימ זיא עּבלעז סָאר

 רענייא רעדעי טעװ ןאד ,ןערעלהעפ ענעגייא ענייז , טייז ערעכאווש ןייז

 , ךָאנ ןעטייקגיהעפ עגיטכיר ענייז ךאנ ןעמכילפפ ענייז ןעלליפרע
 ינייא טינ ןוא = , ןייז םינ םינשקע ענייק יורפ ןּוא ןַאמ ןערָאט סנעמייווצ

 וצ ןערהיפ םיװעג טעװ סָאד לייו , רעסעּב העטשרעפ ךיא זא ךיז ןעדער

 ףראד ,תועט ַא ,ךָאנ גנוניימ םנעטייווצ םעד ךאנ , רענייא טכאמ ,  גירק
 ; קלָאפ רָאּפ ַא ןעק ךיא .ןהעג רעד טינ ןערהאי איד ראפרעד םהיא ןעמ

 יז .לעגיּפש ַא ראפ ,טייקגיניילק ַא רעּביא רָאג טגירקוצ ךיז ןעּכָאה סָאװ
 ןעלעמש קעװַא טלאוועג סע רע טאה ,לעגעיּפש םעיינ ַא טפייקעג ןעּבָאה
 ןעמ ףרַאד םור טנָארּפ רעד ראפ זַא טגאזעג טָאה איז ןיא םור טנָארּפ ןיא
 ַא רַאפ רָאנ טסַאּפ לעגעיּפש רעטסָארּפ אזַא ,לעגעיּפש ןערעסעּב ַא ןעּבָאה
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 ריר? ב לי

 , טגירקוצ עדייּב ךיז יז ןעּבָאה טרָאװ ַא ראפ םרָאװ ַא יוזא ןּוא ,םּור גנינייר

 ּוצ ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה יז ןיּב ,ערעיײז גירק עטשרע איד ןעוועג זיא סָאד

 ךיז ןעּבָאה יז זַא ןעװעג זיא עדנע איד ןּוא ןערעדנא םעד רענייא ןעסאה

 , ץמג טזומענ
 והיא ,ןעמּוקרָאפ טינ םע טעװ ,הלּכו ןתח , ךייא ייּב זַא ףאה ךיא

 םּוג ןּוא ,טעדליּבעג גונעג טייז רהיא ןוא ,ערעדנַא איד ענייא םּוג טנעק

 ןיא ןעמענ רעטרעװ עניימ טלאז רהיא זא ןעדאש טינ םעװ ךאד ,ןעגיוצרע

 ןענילייה א ןיא םיּפּתּוׁש טייז רהיא זא ןעטכארמ רעמיא טלאז ןוא ,ןעניז

 טריטקעפסער טוומ רהיא ןּוא טלעװ א ןערהיפ טפראד רהיא ,גנוגינייארעפ
 םינ ׁשרעדנא טנעק רהיא ןּוא עטנאקעּב ןּוא םינכׂש ערעייא ןּופ ןערעוו

 ףיֹוא ןעריציטקארפ טקעּפסער םעד טעװ רהיא ןעדייס , ןערעוװ טריטקעּפמער

 .ןעטייווצ םעד רענייא ןעטקעּפסער ,ןיילא ךיז
 עשיריא עכילטדנערא ןייא ןערהיפ טלאז רהיא זא ךייא שניוװ ךיא ןּוא

 ןייז רהיא םעװ ןאד ,גנוהיצרע עשידיא עמּוג א רעדניק ערעייא ןעּבעג ,ויֹוח

 ןעצנאג ץראפ ןוא עילימאפ רעיא ראפ ,ןערעטלע ערעייא ראפ גנורעיצ א
 ,םּוהטנעדּוי

 ,תֹוריׂשע ןּוא קילג ןעּבעג ףייא לאז טאג !"םייחל, ךייא ראפ קנירמ ךיא

 ןיילא ךיז םשניװ רהיא סאוו םעלא ןּוא דֹובּכ ןּוא תחנ ,ןעּבעל ןּוא רנוזעג

 ! םייחל
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 , הנותחה א אּוצ
 .דלאג .א ןופ

 אל ;רזע ול השענ ,הכז--ֹודגנּכ רזע ֹול השעא , ףיֹוא טגָאז ארמנ איד

 -ַא ןעכַאמ רימאל ,טגאזעג טָאה טטָאנ : טסייה סָאד ."ודגנּכ השענ ,הבז
 רעד ּכיֹוא ,ראפרעד ,איֹורפ ַא ! טסייה סָאד ,ןעשנעמ ן'רַאּפ ףליה-ןענעג
 ןייז איז זיא טינ ןעװ ,ףליה ַא םהיא רַאפ איֹורפ איד זיא , הכֹוז זיא .שנעמ
 . ןערענגעג

 זַא ,טסּואװעג סלָאמַאד ךָאנ ןעּבָאה םימכח ערעזנוא זַא ,טזייוועּב סָאד
 . ןַאמ םעד ןּופ טעדליּבעגסיֹוא טרעו איֹורפ רעד ןופ רעטקאראכ רעד

 גיהטומסיורג ןּוא לעדע ,טּוג זיא ןַאמ רעד ּביֹוא !עדניירפ עניימ ,אי
 ןעצטעש ,ןהעגוצמּוא רהיא טימ איו טהעטשרעפ רע ּביֹוא !יֹורפ רעד אּוצ
 איר זיא ןַאר ,טּפַאשנערארעמַאק ןוא טּפַאשדניירפ ,עּבעיל , רנעגּומ רהיא
 ןעו ,ףליה ַא זיא יֹורפ יד ןעמעו ןַאמ םעד זיא ליֹואוו ןוא ,ףליה ןייז איֹורפ

 ,ןערעירּפ-ּוצ ןּוא ךילקילג ןעּבעל ןייז זיא ןַאד ,ןַאמ ן'רַאפ ףליהַא זיא יֹורפ ַא
 -עמש ערנעלקניפ ם'טָאג איװ , לעמיה רעיֹולּב ןּוא רערָאלק ם'טָאג איו ןייר
 - .תבֹורפ ןעיֹולּב ןיא ןער

 , דניירפ רעטסעּב ס'נַאמ םעד זיא , ףליה ַא זיא סָאװ איֹורפ איד , איז
 טײהקנַארק , המיֹונ ןייז ןיא דיילטימ לעיפ איֹוזַא טינ םהיא ףיוא םָאה רענייק
 מוג ןוא לעדע , ךילטרעצ יזא םהיא אוצ טינ ןיא רענייק } ןעדייל ןוא

 ןיא ןערעטנומרע ,ןעהטאר גימכירפיֹוא איֹזַא טינ םהיא ןעק רענייק
 רע טניפעג טלעפייוצרעפ ןוא טכעלש ןיא סעלַא ןעװ ןוא , ןעגיהמוטרע
 | , טפאשדניירפ ןּוא עּבעיל רהיא ןיא הּור ןּוא טסיירמ

 ןיז ןעצטעש םטינ לליװ רע רעדָא ,טינ רעּבָא םסייוו ןנַאמ רעד ןעוו

 רערעטיּכ ןּוא רעכילקערש ַא ,אנֹוש ַא רהיא ןופ טרעו ןאד ,תתולעט סי'יירפ
 .ןעּבעל סָאד טרעטיּב ראפ סָאװ ,  דנייפ

 יא םע ןוא םימכה עטלַא ערעזנוא טגָאזעג ןעּכָאה סעללַא סָאד ,אי
 ,ייהראי עסיוװעג ַא ךיֹוא ןעגָאז ןּוא רעּכָא ןעטוק םימכח עיינ איד . תמא
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 ס'יֹורפ רעד ןופ רעטסיימ רעד זיא ןאמ רעד ראנ םינ זא ,ןעטפיֹוהעּכ אייז
 סןאמ םעד ןופ ןערעטסיימ איר ךיוא זיא איֹורפ איר ןערעדנאז , רעטקאראכ
 , רעטקאראכ

 ןופ ןעכאמ אוצ איו טסייװ ,  איֹורפ עגיטפנינרעפ ןוא עגולק ,עטוג א
 ןופ ןוא םיכלמ-ינרעמ ראפ ץמאלפ א שימ רהיא ןופ ,ןדעךג א זיֹוה רהיא
 , ץטאלאּפ א טנעװ רעיפ ערהיא

 ,תמא ,ןאמ רער איו דלודעג רהעמ ןעּבאה זומ ןוא ללאז איֹורפ איד
 -שײּתיּבה-לעּב רהיא אייּב ןעטייּברא וצ גונעג ןוא ןוהמ וצ גונעג טאה איז
 איו ןעגנונערפיֹוא לעיפ יֹזא וצ טצעזעגסיֹוא םינ ךָאד זיא איז רעבָא , טייק
 רהיא .ָאזלא זיא סע . ףפמאק-סנעּבעל ןייז ייּב ,הסנרּפ ןייז אייּב ןאמ רעד
 ןוא טראוו-טסיירמ א , טייקכילטרעצ טימ ןאמ םעד ןעטראוורע .אוצ טכילפ
 ןעניוועג ןוא םהיא אוצ עיהטאפמיס סיוא ןעקירד סאוו עמהאנפיֹוא עגידלודעג
 . ןעיורמרעפ ןייז

 ,ןעצמעש , ןעטכא ןעוומ ,איֹורפ איד איו טקנופ , ןאמ רעד , אזלא
 ןעּבאה זומ רעדנוזאּב רעדעי . ןעמייווצ םעד רענייא ןעיורטרעפ ןוא ןעּבעיל
 רלודעג סןעמייווצ ן'ראפ גנוגעלרעּביא ןוא גנונעכעראּב = ,טכיזּבא עסיוועג א
 , רעטקאראכ ןוא

 רנערהעוו טנייה ןעגאז אוצ ךייא ךיא ּבאה ,ןעשנעמ עגנוי , סאד טָא
 , תֹופּתּיש ןעניּביא ןא ראפ טקארטנאק םעד ןעסאלשעג טאה רהיא

 םוצ רענייא ןופ גנומכא רעד ןופ ּבא טגנייה קילג רעייא זא ,  טסייוו
 ןייא מימ סרעּפרעק ייווצ ןעּבעל ןעלאז סע זא ,ןענהָאװעג וצ ךיז ןוא ןעמייווצ
 ,שנואוו ןייא ןוא ןעגנאלרעפ ןייא , גנוּבערטש ןייא , המשנ

 ענערהאפרע ןופ רעטמרעװ עגולק עועיר ןעגלָאפ טםעװ רהיא ּביֹוא
 ראפ ךילקילג ןייז םעװ רהיא זא ,ןייז רעכיז רהיא טגעמ + , םימכח-טלעוו
 , םלעװ רעד ןופ טצמעשעג ןוא םעמכאעג ןוא , ךיז
 טיפ
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 רעטאפ א ןופ עדער א
 ,הנותח ס'הּוז ןייז ּוצ

 ,קלאב .ש .רד ןופ

 לָאז ךיא ,ןערער לָאז ךיא רימ ןּופ ןעגנַאלרעּפ עטנַאקעב ןוא עדניירפ
 , גַארמרָאּפ ַא ןעטלַאה

 -ַאר רָאנ ןעמ ןעק ,גַארטרָאפ ַא ןעטלַאה ,ןערער ! עדניירפ עניימ
 טינ ךיא ןיּב טנייה רעּבָא . שיאײטרַאּפנוא ןּוא גיהּור זיא ןעמ ןעוו , טסלָאמ
 -ַאהרע איד טימ לופ זיא .ץרַאה ןיימ ןוא קילג ןּופ טשיורעּב ןיּב ךיא = , גיהּור

 . עלהיפעג עטסנעּב
 איד ,ערעטיילנע--סנעבעל ןיימ ,יֹורפ ןיימ טצמיז ,רהיא טהעז ,טרָאד

 ןופ ןערהערמ טסיגרעפ ןּוא ,רעגיווש עיינ איד ,רוחּכ---ןתח םעד ןופ רעמומ
 ןופ םינמס עטסכעה יד ןענייז ןערהערמ יד לייוו ,ןענייוו ךיֹוא ליװ ךיא ,קילג
 , קילג ןעסיֹורג אייּב איװ ,קילגנוא אייּב ,הלילחי סח ,איװ ,גנורעטכיילרע
 ךיז לָאז רע ןעװ ,ןתח רעד ןוא ,קילג ןופ ןערהערט ְךיֹוא טסיגרעפ הלּכ איד
 , ןהָאמעג עבלעויסָאר ךיוא רע טלָאװ , ןעמהעש טינ

 איד טימ ןענייוו ךייַא רַאפ רעסעּב ןעלעוו טלָאװ ךיא זַא , רימ טּביֹולג

 , קילג ןופ ןעסָאגרַאפ זיא סע ןעוו טָאה רעטָאפ ַא סָאװ ןערהערט עטסכילקילג

 , ןעדייר לָאז ךיא םליוו רהיא , ןיינ רעּבָא

 ! תֹולעמ סױהוז ןיימ ןערעדליש ךייַא ךיא ללאז 1 ןעגאז ךיא ללָאז סָאװ !
 ם'הלכ רעד .ןָאיצַאדנעמָאקער ןייק רהעמ ליװ איז ,ןעדעירפוצ זיא הלכ איד
 / ןוא) ,טעיורטרעפ גנאל ןיֹוש רימ טָאה רע איװ טיֹול , ןתח רעד ! תֹולעמ
 ןערעירפוצ טסכעה ךיֹוא ןיא (,טינ תֹודוס ןייק רע טָאה ןעמַאמ ןייז רַאפ
 : , רהיא טימ

 יער ןיא הכרּב ןיימ זיולּב ןעּבעג אוצ אייז רעּביא ָאזלַא טניילּב רימ
 . ןעטעלַא ןופ טרָאװנעגענ
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 ,רונש ןעפור ערערנַא סָאװ ,עניימ רעטכָאמ ןוא רעניימ ןהּוז ! רעדניק
 . רעדניק עניימ ערייּב ךייַא ףור ךיא

 ,גנַאנפיוא-נעניז יד איו ןעגנאפנא ךיז ןעּבעל רעהטארייהרעפ רעיא לָאז
 ,לַאװק ןעלהיק ַא ןעּבעל טצנאלפעג ןעמולּב ייווצ יװ ןייז רהיא טלָאז עדייּכ

 , תמא ,ןעמייווצ ן'פיוא רענייא ןעיורטרעפ , רעדניק עניימ  ,עּבעיל
 ףיֹוא ןעגייווצ ענירנ איד ןענייז , םייקגיטכירפיֹוא ןוא טפַאשדניירפ = , םֹולש

 , קילג ןופ רעטעלּב איר ןעסקַאװ סע עכלעוו
 ןוא םֹויש ,עּבעיל ןעשרעה רעממיא ךייַא ןעשיוצ םעװ סע ןעוו ןוא

 ,דנוזעג ןענייז ןעשנעמ עבילקילג ןוא ,ךילקילנ ןייז רהיא טעװ ,טּפַאשדניירפ
 -ַא ןענייז ןוא רעדניק עלערע ןוא עטוג טלעװ רעד ףיֹוא ןעגנערּב ,רעטנומ
 .טלעוו רעד ראפ הכרּב ַא ןוא ךיז רַאפ הכרּב

 ,עפש ןעקיש ךייַא ,הָאירּבה גיהנמ רעד . ביממּו בֹומה , טמָאנ ללאז
 -עי ןיא קילג ןעּבעג ךייַא רעמיא רע לָאז .םנידי ישעמ לכּב החלצהו הכרּב
 ,טלעוװ יעד ףיֹוא רעדניק עטוג ןעגנערּב טלאז רהיא  ,גנומהענ-רעטנוא רעד
 ןףיֹוא דיילמימ ,ןעדנערייל ןוא ןעמירָא םער ןעסעגרעפ טינ לאמנייק ןוא

 , הנמלַא איד ןעצטיטש ןוא םֹותי םעד ןעגראזעּב ,  ןעכאווש

 ללאז רע ןעגיטכעמלַא םעד ךיא טעּב ,ךייַא שנעּב ךיא דנערהעוו ןוא

 ןעּבאה סאוו ןערעטלע איר ןופ ןערהאי איד ,  ןערהאי ערעזנוא ןערעגנעלרעד
 ןוא קילג רעייַא ןעהעז ןעלָאז רימ ידֹּכ , טלעװ רעד ףיֹוא טכארּבעג ךייַא
 , טייהנע'דירפוצ רעייא ןופ ןעּבאה האנה

 רעהירפ ּבָאה ךיא איו ,קלאפ ראָאּפ ַא ןּופ ןילג סָאד ! עניימ רעדניק
 ךיֹוא רעּבא ןעמייווצ םעד רענייא ןהעטשרעפ ןעלעוו ןיא םהעטשעּב ,טגאזעג

 . ןערעדנַא םעד רענייא ןעטכַא ןיא

 ךיז ְךיֹוא טלאז , גידנעכָאװ ןערעװ םינ הטַאויה איד ךייַא אייּב ללָאז
 -עג עננו אייוצ איװ ןערהערעפ ןיא ןעצמעש ,ןעטכַא ,ןעּבעיל רעממיא
 . ךעלקילג ןייז אליממ ןיֹוש רהיא טעװ ןנַאד ןוא , עטּבעיל

 . ןעצרַאה ןעטספעימ ןייז ןּופ ,רעמָאפ רעייֵא ְךייַא טשניוו סָאד
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 ,המותי א זיא הלּכ יד ואוו הנותח א וצ
 .ןעגיוצרע איז םאה סאוו םעד ןופ ערער א

 ,דלאג ,א ןופ

 זיא טלעוו רעד ןיא שנעמ רעטסעּכ רעד, זַא , טגאזעג לאמא טאה ןעמ
 -עג רע טאה ,קילג ןייז ןיא ,רעהכאנ ןּוא ןעמילעג רעהירּפ טאה סאוו רעד
 . ןעטייצ ערעסעּב איד ןעצטעש וצ איוו טסואוו

 ,הלּכב רער רעּביא ךיוא ןענאז טכער טימ טגעמעג ןעמ טלאוו סאד
 סאד זיא הלּכ איד ןעק ךיא טייוו איו ,סייוװ ךיא טייוו איו ףיוא , רעּבא
 איז ןעוו וליפא , עלעעז עלערע ןייא ןעּביײלּברעפ טלאוו איז , גירעּביא ןעוועג
 , המותי ַא ןעּביילּב ןופ ןויסנ ןעסיורג םעד ןהעגכרוד טפראדעּב טינ טלָאװ

 ןייק ןעשימרעפ טינ ןעמ ףראד ,ענינייא ןעגאז החמש ןופ טייצ א ןיא
 זיא דיירפ ןעטסכעה סעד ןופ טייצ ַא ןיא זא , רעּבא עטּפױהעּב ךיא , רעיורט
 ,טייהנעגנַאגרעּפ רעלעקנוד רעד טימ ןורכז ס'נעשנעמט םעד ןעשירפוצּבא טונ

 ןעוועג זיא איז איו רעכילקילג---ךילקילג יוזא טנייה זיא סאוו הלכ איד
 -עג ןוא ןעגנוי ַא ןופ ןָאינַאּפמָאק רעד טנייה טרעוו---ןעּבעל םעצנאנ רהיא

 -ראז ןוא ןעצישעּכ וצ איז ןעמונעגרעטנוא ךיז םאה סאוו ,ןעשנעמ ןעטעטכא
 ןעזעיד טאה איז זא , םייוו ךיא .ןעּבעל סעצנאג רהיא ףיוא רהיא ראפ ןענ

 רעכילּביל רהיא טינ ןיִּב ךיא להאווּבא . טקניידעּבנוא-טינ טכאמעג טינ טירש
 -עטלע עטסיירטעג איד איו ןעוועג רהיא וצ יורפ ןיימ ןוא ךיא ןיּב ,רעטאפ

 -ינייו ךאנ ןוא ןעפיולטנע וצ זנוא ןופ טַאהעג עכַאזרוא ןייק טָאה איז , ןעֹר

 רהיא םאד ןעמלאוו רימ רהעמ ךאנ ,ןעמעוו יּבַא ןיא ןעּפאכוצנא ךיז רענ
 | , טּביולרע טינ

 ,גנוגיילרעּביא ןא ךאנ ןעמוקעג זיא ,גנוגינייארעפ עזעיד , המארייה עזעיד
 -נוי רעד זא ,ןהעזעגנייא ןעּבאה רימ ןוא איז , גנורידומש ןוא גנוטכארטעּב
 , יורפ םלא ןעּבאה וצ איז טנעידרעפ ןאמרענ
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 .ןעּבעגעג ןייש ךייא ךיא ּבאה הכרּב ןיימ . ןעשנעּב טיג ךייא ליוו ךיא

 או . רעטרעוו ןהא הכרּכ ַא זיא סע . ןעצראה ןעטספעימ ןיימ ןופ טמוק איז
 ןּוא שפנה יקמעממ טמוק סָאװ הכרּב ַא זיא םע . םדער ןיילַא המשנ איד

 . ךארּפש רעכילשנעמ ןיא ןעקירדסיוא טינ ךיז ןעק
 -נעווהמיונ ךייא ראפ זיא טאוו םעּפע ןעלייהטטימ ךייא רעּכָא ליוו ךיא

 . ןעסיוו וצ גיד
 ,עטּבעילעג ַא ןייז ראנ טינ ריד ןעק סָאװ יורפ ַא ןעמונעג טסאה אוד ! ןתח

 ץעו רעטסעּב רעד ךיוא ןערעדגאז ,דניירפ ַא ןוא ןערעמיײלגעּב סנעּבעל ַא

 -עז יזא ,רענעמ ענולק ןעטלעז אר ןענייז סע איװ טקנוּפ .טלעװ רעד ןיא
 סאוו ענייא זיא , ןתח , רעּבא יורפ ןייד , ןעיוופ עגולק ןעטלעז אד ךיוא ןעג

 איד סאוו טימ רעד ןעיורטרעפ רהיא ךּוז ."ליח תשא, ןעמאנ םעד טנידרעפ

 טינ להאמ ןיק םע טסעװ אוד .ןעיֹורטױעּפ ןייד ןעּבעג רהיא טסלאז

 * ןעהיירעּב

 -רעפ סאוו ןַאמ א ,ערהע טימ ןַאמ ַא ריד ראפ טסאה , הלּכ , אוד ןוא
 םהיא טסלאז אוד העז .טסיּב אוד איוו עכלעזא ןעטכא ןעק ןוא טהעטש
 , ןעמלאהעּב ריד ראפ סעפע לאז רע םוא ענאזרוא ןייק ןעּכעג טינ לאמנייק

 , ךילרניירפ ןוא ןעּבעגעגרעּביא , גיטכירפיוא ןוא יירט עדייב טייז
 קירּב ןעטסרעכיז םעד ףיוא ןהעג ןאד טעװ רהיא ןוא , טוג ןוא גיצרעהנעפא
 . ןעּבעל ןעטעטארייהרעפ ןופ

 . ןעשינעפעיט אייווצ ןעשיווצ קירּב ַא זיא ןעּבכעל עטעטארייהרעפ סאד
 ליואוו ןוא אייז וצ ליואוו זיא ,דנאה-ןיא-דנַאה ערייּב ןהעג ּביײװ ןוא ןַאמ ןעוו
 , הקולחמ ןוא גנּונערפיֹוא , םיירטש רעטסעדנימ רעד , רעגלאפכאנ ערעייז וצ
 ןוא . , ןערעריילשניירא , ןעמאזוצ עדייּב רעדֶא , ןעמייווצ רעדָא םענייא זומ
 ,םוהּת ַא ,סינעפעימ ַא זיא טלאפ ןעמ ןיהואוו

 רַאפ ןעּבָאה םינ עכאזרוא ןייק ןעפראד םאוו עבלעזא ערייּב טייז רהיא
 רהיא טלאז , ןעדיימוצסיֹוא סָאד םּוא . םינדנעמשרעפסימ ןיא טיירטש , געירק
 , דנאה-ןיא-דנאה םעד ןעסעגרעפ טינ

 רהיא ,ךייַא ךיא שניוו ; ןעּבעל ןופ קירּכ םעד ףיֹוא גנאג רעייא ןיא ןוא

 רעד לָאז . םרומש ןייק ןוא לעגאה ןייק , ןעגער ןייק ןענעגעגעּב טינ טלאז
 , רָאלק ןוא רעטיֹול ןייז רעמיא ךייא רעּביא לעמיה
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 הייתי הי יד רירשו םנכיוש

 ,קנאשעג"השרד א ּוצ עדער

 עס םענרעּבליז א טימ הלּכ ןתח טריטנעזערּפ ןעמ ןעוו
 ןוימ ּבזמס ןופ

 .ןערעה ןּוא ןעמאד עניימ ןּוא הלכ ןתח עהטרעוו
 ןעניישאּב ןעמּוקעג ןעניז עכלעװ ערניירפ עגינייא ןופ ןעמאנ ןיא

 ךיא ןיּב ,נ ,נ ןיילירפ םימ .נ .נ .רמ רניירפ רעזנוא ןּופ הנּותח עזעיד
 ןעזעיר ראּפ עבילקילג עגנּוי איר ןעּבעגרעּביא ּוצ ןעראוועג טרעראפעגפיוא

 ץנײר ,טפאשדניירפ ע'תמא רעזנּוא ןּופ ןעכייצ א םלא םעס םענרעּבליז
 "אב םעיײנ םּוצ ןעלהיפ עלא רימ סאו טקעּפסער עלעּבאנ ןּוא םייהיירמ

 ,ליח.תׁשא עכעלּבעיל ןייז ןיא לעסעּבאל

 עטלא רעזנּוא ןיא עללאר עסיֹורג א טלעיּפשעג רעמיא טאה רעּבליז

 טכיֹורּכעג םייצ עטשרע איד ןעמ טאה ןישּורק ּוצ ראגאז ןּוא ,עיראטסיה

 ןּופ םילקש ענרעּבלז עטלא ערעזנוא ןּוא - ףסכּב תינקנ השאה -- רעּבליז רּונ
 ןעװ ןורכז רעזנוא ןופ עירעלאג ןיא םֹיה דע ףאנ ןעגנילק לעּביּב רער

 זיא רעּבלז ענייר .טיײהנעגנאגרעפ עצלאטש רעזנּוא וא ועקנייד רימ
 ןעּבאה םּוראד ןּוא ,טייהיירט עניר ןופ לאּבמיס רעד ןעיועג לאמ עללא

 .איד רעּבליז טימ ןעלגיזרעפ ּוצ טנעזערּפ םענרעּבליז א ןעּבילקעגסיֹוא רימ

 ,טייהנעגעלעג עועיר אייּב ךייא ּוצ ןעמעלא זנוא ןופ טפאשדניירפ עטסנרע
 רעּבליז טימ טינ ןעצלאמשעג ןעמאז ּוצ ךיז ןעּבאה ןעלעעז ייווצ ערעייא ןעוו
 םעד ןּופ טנעמיצ ןענילײה םענעי טימ רּונ ,לאמעמ רעדנא ןא טימ רעדא

 ענירנעגעל עללא ןופ ןעּבעל סאד ויא סאו עּבעיל איר - םינוושגווזמ

 .ןעבאז
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 ערער ןיימ םימ ןעשלאהפיוא םינ רעגנייל ,עדניירפ ףייא לליװ יא
 ףױא ערערנא ףאנ רעטסאמ טסאט רעד טאה העטשרעפ ףיא איו לייוו
 םוראד לליװ ףיא ,רימ ראפ רענדער ערעסעּב םיוועג ןּוא ,עטסיל ןייז
 ףיא ערהע איד ּבאה ףיא סאו טנעוערּפ רענליז ןעזעיד טימ זא ןעגידנע
 "רעה רעד .טימ ְָךיֹוא טמוק הנתמ עכילצרעה עזעיד טימ ןעכיירוצ רעּביא
 ,ןעמעללא זנּוא ןּוא רימ ןּופ בוטלומ רעכילצ

 | ,ןתח ןּופ רעּפמנע
 ְךיֹוא ּביֹולג ףיא ןּוא ,רענדער ןייק ןיִּב ףיא זא טסייװ רהיא עדניירפ

 אולא רימ טעװ רהיא ,ןתח א ןּופ םעדער ראוורע טלעוו איד זא םינ
 רעזנוא איװ ףארּפשףעמולּב א ןיא ערער א טראטשנא סאו ןעגידלושטנע
 ףױ ףיא לעװ ,טרידאלּפא םיראו יא טצמע' ןעּבאה רימ ןעמעוו דניירפ
 רעיא ריפ ןעקנאדעּב ּוצ ףייא רעטרעװ ענינייא טימ ןעלעטש  ןערירפּוצ
 , ,טנעזערּפ ןלערייא

 רעייא ןא ןעמהענ יֹורפ ןיימ ןּוא ףיא זא ןערעכיזרעפ ףייא ןעק ךיא
 איד וא טיג לעפייוװצ ףיא ,טייקראּבקנאד ןּוא ץלאטש טימ הנּתמ עּבעיל
 ןעק רעניק רעּבא ,םיֹורנ זיא טנעזערּפ ןעזעיר ןופ המרעוו עלעיצנאניפ
 ןימ ריפ טאה טנעוערּפ רעיא סאו המרעװ עשילאראמ איר ןעצמאש
 -ראסיורג ןעויד ריפ אזלא ףייא קנאד ךיא ,רימ ראפ ןּוא יֹורפ עלערע
 סאו גנונידלושטנע רעיא ףייא ןּופ טראוורע ףיא ןוא ,טנעמילּפאק ןעגיט
 ,טנאלאמ רהעמ טימ ןעקנאד ּוצ ךייא גיהעפ גונעג טינ ןיּב ףיא
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 ,הנותח ענרעּבליז א
 ,תאואליפ יעשיווטיל

 ,ןעררעה ןוא ןעמאד עניימ
 "געב ןעממּוק ןעלאז רימ ןעדאלעג זנוא ןעּבאה .נ .נ ערניירפ ערעזנוא

 רעיײז ןיא ליהטנא ןעמהענ ןעלאז רימ , טייצכאה ענרעּבליז רעייז ןעסיר
 הּפוח עּבלעו איד רעטנוא לאמ ןעמייווצ םּוצ ןעהעטש יז ןעוו טנייה החמׂש
 ,קירוצ רהאי גיצנאיוצנואפניפ טימ טלעכיימשעג יײז ּוצ טאה סאוו

 הנותח ענרעבלז עזעיד זא ,עדניירפ ,ןענאז ּוצ ףייא רימ טּבױלרע
 עלעעז רעונוא ןא טליפ סאוו גנּומיײדעּבכ ענערלאג א ןעמעלא זנוא ריפ טאה
 טייז רעּביאראפ ןענייז רהאי גיצנאווצנואפניפ ; טסנרע ןעטסנילייה םעד טימ
 איװ םעדכאנ ,טנייה ןּוא ,ןעצלאמשענ:ןעמאזוצ ךיז ןעּבאה רעצרעה  ייווצ
 ,טייקניּבייא ןּופ םארטש ןיא ןעפאלעג:ייּבראפ ןענייז רהאי = גיצנאווצנואפניפ
 הא ירה, םענעי טגילייהעג טאה טרעדנוה-רהאי-לימרעפ א איו םעדכאנ
 -נּואפניפ םימ טלעטרּומעג טאה ןאמרעגנּוי רעגידעמהעש א סאוו "תשדוקמ
 עננאל עזעיר ףאנ--רעטכאט עשיריא עגנּוי ענהעש א וצ קירּוצ רהאי גיצנאווצ
 .טרעדנעעג לאמ לעיפ ױא ףױ טאה טלעװ רעזנוא עכלעװ ןיא עדאירעּפ
 נּוא ןעלהעצרעד יז ןּוא הלכ ןתח עבלעו איר ןהעטש טצעי רימ ןעהעז
 טימ ןעפארטעג ערייב ןעּבאה יז זא ןעּפיל ערעייז ףיוא לעכיימש א טימ
 םאה טלעװ איד ןּוא ,טלעװ רעד םימ ןעפארטעג ןעּבאה יז ,עּבעיל רעייו
 ,ייז טימ ןעפארמעג

 -קעל ענירעּבעל ערענהעש א ,עדניירפ ,ןעלעטשראפ ךייא רהיא טנעק
 סאוו עינאמערעצ עזעיד איו ןעּבעל ןּופ סענעטער ןעסיֹורג םעד ןעגעװ ןאיצ
 טימ ,קנארטעג טימ ,עּבעיל טימ ,ריירפ טימ ןרעייפ ןעמּוקעג ןענייז רימ
 בוט-לומ םענרעּבלז א טימ ןּוא גנאזעג

 ןעקנורמעג טאה עכלעװ עדניירפ ערעייהט רהיא , הלכ ןתח רהיא ןוא
 טצעי טהעטש רהיא ,רעכעּב ס'נעּבעל ןופ רהאי .גיצנאווצנואפניפ ןעמאזוצ
 ףיז טלהיפ רהיא ןּוא ,(ךאלקינייא ןּוא רעדניק ערעייא טימ טלעגנירעגמורא
 ליהט ןעטסרעווש ןּוא ןעטסערג םעד רהיפעגכרּוד ןיוש טאה רהיא זא
 ןופ םײװ ץנאג ףאנ טייז רהיא שטאכ טלעװ רעד ףיוא תוחילש רעיא ןופ
 רהיא ןּוא םייהנעגנאנרעפ רעד ףיוא קירוצ טקילּב רהיא . גנאגרעטנוא -ןע;אז
 רעּבא ,םולׁשּב ןאיצאטס עזעיד ּוצ ןעמוקעגנא םייז רהיא סאוו טריצלאמש
 רימ ןּוא ןריצלאמש רהעמ ףאנ םעװ רהיא זא ןרעכיזרעפ ףייא ןעק יא

 ןרעייפ םשה הצרי םא טעװ רהיא ןעוו ןייז םרעטסיינעּב רהעמ ףאנ ןעלעוו
 ןעטראוו ּוצ ןעּבאה רימ זא ?רהיא טלעכיימש סאוו ,הנותח ענעדלאנ רעייא
 עכילטע עזעיד טליּפׁש עילאר א ריפ סאו ?אה רהאי גיצנאווצנואפניפ ףאנ
 ?ןעטי קניּבייא ייוװצ ןּופ עלעטניּפ א זיא סָאװ ןעשנעמ ןופ ןעּבעל ןיא רהאי
 ןיימ ןעגידנע רעסעּב ףימאל ןּוא ,עיפאזאליפ ןיא ףירקרעפ ךיא 4 אש רּונ
 -ליז רעייא רובכל םוּכ םענרעּבלז א ןיא םייחל םענרעּבלז א םימ ערער
 .בומילומ עקאטמ ןוא ,הנותה ענרעּב
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 , טייצכאה ענרעּבליז א וצ
 ,ןאמשיפ .א ןופ

 ! ןעררעה ןוא ןעמאד עניימ

 איר ןערעייפ ןעפלעה אוצ טלעמאזרעפ דנעבָא טנייה ךיז ןעבָאה רימ |
 ,דניירפ עמעטכאעג-לעיפ ערעזנוא ןופ טייצכאה ענרעּבליז

 יד ןענהאווייּב ןעמוק סאוו עזעיד ןופ רענייא ןייז אוצ ,ערהע ןַא זיא סע
 -רהאי לעמרעיפ ַא טבעלעגּבָא ןעּבאה ןעשנעמ ייווצ זַא , ןהעז אוצ ענעצס
 אוצ ןעגיוצרע אייז ,טלעו רעד ףיֹוא רעדניק טכארּבעג , ןעמאזוצ טרעדנוה
 אייז ןרעייפ רעצרעה עשירפ ןוא עגנוי םימ , טצעי ןוא ,גנומכַא רעניײמעגלַא
 רהאי גיצנאווצ-ןואףניפ טימ ןעדנופעגטאמש םאה סאו גנוגינייארעפ רעייז
 . קירוצ

 ,הלעּבל הבומ הנּתמ ,הבֹומ השא , ,טגאזעג ןעּבאה םימכח ערעזנוא
 עראּבטסאק ַא ןיא איורפ עטוג ַא (ג"ס תומכי "ןתנת םיהלא ארי קיחּכ
 . ןעשנעמ ןעבילטנערָא םוצ ןעּבעגעג טרעוו איז ןוא , הנתמ

 זיא איז ז םינ איז ןעק זנוא ןופ רעװ . איֹורפ עמוג ַא זיא . . . םעסימ
 ,,..רמ רעּבָא .ןידניירפ ערעייהמ א ןוא ,רעשומ עטוג ַא ,איורפ עלערע ןַא
 טלאוו ,םנעידרעפ םינ יז טלאוו רע ןעוו ,דנעבָא טנייה ןופ ןנד ןתח רעזנוא
 | . ןעגארקעג טינ איז רע

 -טסאק ַא זיא אורפ עמוג ַא ."הלעּבל הבומ הנּתמ הבומ השא, !ַאי
 ןעצעש וצ יזַא טסואװעג טינ טאה רענייק ןוא ,ןאמ רהיא ראפ הנתמ עראּב

 תֹולעמ איד טלהעצרעד ןעּבאה יז ןעו , םימכח ערעזנוא יװ איורפ עמונ ַא
 . ריאמ 'ר ןופ איירפ יד הירורּב ןופ

 הנֹוילעה החנשה איד .חּכמ םעד טאהעג הטרעוו םאה ןּברק רעד ןוא
 . ןענאזרעפ עדנעסאפ ייווצ גווזמ רעמיא זיא

 עלַא ,ןעיורפ עטכעלש ןייק טּבעיג סע ,ךיא גאז . טשינ ןיא םע
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 טמאנ ןופ ןעפאשעג טייּברַא ארטסקע ןַא ןענייז ןעיורפ עטכעלש , טוג ןענייז
 . ןעיורפ עטוג ריטּת ןעגעירק רענעמ עטוג ןּוא ,רענעמ עטכעלש ראפ

 ןיא ןוא רׁשֹוע ןיא טּבעלעג ךיז ןוא טּבעלעגּבָא רהאי גיצנאווצ-ןוא-ףניפ
 ןעקנערעג ןוא ןעסייוו זנוא ןופ עלעיפ רעּבָא ,ךאז עסיֹורג ַא זיא סאד !דֹובּכ
 ןוא רֹׁשֹוע ןייק ןעוועג טינ זיא םע ןעו , ןעטייצ ןעוועג ןענייז סע זַא ,ךיֹוא

 -ַא ראק םאוו ,'היזּב ןּכסמ תמכח, לייוװ -- דֹובּכ טלהעפעג ךיוא טאה סע
 . טעטכארעפ סאד ןזיא ,ןעזייוועּב טינ לאז ןאמערָא רעד המכח

 ייּב ,יײז ייּב ןיא ,רעמסניפ ןעוועג זיא לארעּביא ןעוו ,ןעגעווטסעד ןופ
 טאהעג רימּת ןעּבאה אייז .  גיטכיל ןעוועג , הלּכןתח עיינ עגימנייה רעזנוא
 גנונפאה ןופ ןעלהארטש ןעהעזעג , טראוו-טסיירט ַא ןעטייווצ ן'ראפ רענייא
 , טלטּפייװצרעפ ןעוועג םינ לאמנייק ןוא

 ןייז ךיֹוא זומ ,עילימאפ ַא ןיא עּבעיל ןוא םולש טשרעה סע ואוו םראד
 טאה ןעמ ןעװ רונ ,םאזגנאל רהעז לאמטּפָא טמוק הכרּב-לזמ יד .הכרּב-לזמ
 .ךיז ןעמ טּבעלרעד דלודעג

 ,טצעי ,ךייַא ךיא שניו ,עטלעמאזרעּפ עלַא ןופ ןעמאנ ןיא !הלּכ-ןתח
 טלאז רהיא ,טפנוקוצ רעד ראפ ןעגעז ןוא קילג טייצכאה ענרעּבליז רעייַא וצ
 ןופ רהאי ןעדעי טימ ןוא , רעדניק ערעייַא ןיא דיירפ ןעּבאה ןוא תחנ ןהעז
 ייֵא ,ןערעסערגרעפ םישעמ עטוג ערעייֵא ךיז ןעראז ןעּבעל םערעטייוו רעיא
 .ןעצנאלג רהעמ לאז טלעװ רעייַא ןוא ןערעוו רעגניא לאז ןעּבעל רע

 ,טסעג ערעיײַא ,עטלעמַאזרעפ עלא ,זנוא ראפ שניוו ךיא סאוו םלַא
 רעדעיװ ךיז רימ ןעללאז ,םורַא רהאי גיצנאווצ-ןוא-ףניפ ןיא טנייה ןופ זַא -

 -ייא-רּוא ןוא ךאלקינייא ,רעטכעט , ןהיז ךאנ טימ ,ךייַא םּורַא ןעלמאזרעפ
 . םייצכאה ענערלאנ איר ןערעייפ ןעפלעה ךייַא ןוא , ךאלקינ

 ןעּבעל רעייַא ןופ ןוא רעזנּוא ןופ דנעבָא רעטסנהעש רעד ןייז טעװ סע

 סע איו ,ןעלעװ סאו רעצרעה ערעזנוא ןעקיווקרע .סלאמאד טעװ סע ןוא
 . רעטלע עלעסיּב ַא ןייז ןיוש .  טנייש
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 ,םייצכאה ענרעּבליז א ּוצ
 . ךיז ןענעגעזעג םייּב דניירפ ןעטּוג א ןּופ ערער א

 יקסוואכאלאמ ,ה ןופ

 ! ןעמנאלעבוי החמש ילעּב ערעייהט
 ענרעּבלז רעיא , םואעלעבוי רעיא טרעייפעג עטייה ןעּבאה רימ

 -בליז איד טנעמָאמ רעכילקילג ַא ראפ סָאװ ךא ,ץנאלג ןוא טכארּפ טימ ,הנותח
 ןענאמשעג רהיא טייז קירוצ רהאי גיצנאווצ ןוא ףניפ טימ ! זיא טיײצכָאה ענרע
 -אפרענוא עגנוי ייווצ ןעוועג טייז רהיא ,הלּכ ןתח סלא ,הּפוח רעד רעטנוא
 ץראה רעיא ןוא ,טפנוקוצ רעייא טסואוועג טםינ טאה רהיא , ןעשנעמ ענער
 ,ןעּבעל םעיינ ַא ןיא ןעטערטניירא םעד אייּב קערש טימ לופ ןעוועג זיא
 -נוא ןוא דמערפ ןעוועג ךייא ראפ זיא לעקניו רעדעי סאוו , טלעװ אזַא ןיא
 רהאי גיצנאווצ ןוא ףניפ רעבירא ןיוש זיא ,םאנ ןעקנאד , טצעי . טנאקעּב
 לבוי רעצנאג ַא עהיינעּב ןוא , לבוי רעּבלאה ַא זיא םאד , הנותח רעייא ךאנ
 -לַאה ַא ,ןעגאז ץלאטש טימ רהיא טנעמ טנייה . עגעט םמרוּכעג ערעייא ןוֿפ
 וליפא ןעוועג . ךילקילג ןעגנאגעגכרוד טדעוו רעזנוא ןיא רימ ןענייז געוו ןעּב
 "יימש ערעווש רהעז וליפא ןעגעלעג , ןעבירקוצ ךרוד ןעפמוז ערעווש עגינייא
 םולשּב ןענייז רימ , טָאג זיא טּבױלעג , רענא , םיפ ערעזנוא רעטנוא 'וענ
 . ם'ורא

 יא קילג רעייא ,החמש ע'תמא ןייא ןעיירתפ ךיז רהיא טגעמ עטייה
 ערעייא עלא ךיז רימ ןעיירפ קילג ןץ'תמא רעיא אייּב ןוא ,םאקלאפ טצעי

 ןופ עלעיפ ןּוא רעטכיױעג עדנעלַארמש ָאד ףױ ראפ ןהעז רימ ,עטסעג
 םורַא . תחנ ַאזא אוצ ןוא רובּכ ַאזא ּוצ ןעּבע"רעד וצ ךיוא ךיז ןעשניה זנוא
 רעװ ,טינ סייוו ךיא ןוא ךַאלקינײא ערעייא ןּוא רעדניק ערעייא ןהעטע ךייא
 וא ּבױלג ךיא . ךייא ןופ אייז רעדא אייז ןופ רהיא תח. רהעמ טּכײלּק םע
 , רהעמ טהעטשרעפ ןוא רעגילק ןּוא רעטלע טייז רהיא לייוו , אייז ןאּכ רהיא
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 וצ ועמּוק ןעלעוו אייז ןעװ ,רעמעפש ןעדייס 1 טצעי יז ןעהעטשרעפ סאוו
 ןהעטשרעפ אייז ןעלעוו טשרע ןַאד . ןעטייצכאה עגרעּבליז ענעגייא ערעייז
 , החמש עגיטצעי רעייא

 ךיא שניו ךילנעװעג ,עטשרע סאר 1 ןעשניו ךיא לָאז סאוו , טצעי
 רענערלאג רעד ףיוא ךייא אייּב ןייז וצ ןעּבעלרעד עלא ןעלאז רימ זא , ךייא
 לעװ סנעטייווצ ןוא ,הנותח רענעטנַאמַאיד רעייא ףיוא רעהכאנ ןוא טיײצכָאה
 -ענ טאה ןַאמ רעסיורג ַא רערעזנוא סָאװ לשט םעד ןענָאז רעּביא ךייא ךיא
 , רבח ַא םענייז וצ טנאז

 זייא שנעמ רעד ,,הרשה ץע םדאה' לייוו , םיוּב ַא ןופ זיא לשמ רעד
 טינ ךאנ ןעמ סייו , םהיא טצנאלפ ןעמ ןעוו םיֹוּב ַא . םיוּב ַא ּוצ ןעכילגעג
 ןעסּכַאװ םעװ רע םיורג איװ ןוא ןעּבעג םיורא טעװ רע ןעטכורפ ַא ראפ סאוו
 טסּכאו םיוּב רעד ןעװ ראנ , ןעגייווצ ענייז ןייז ןעלעוו סע קראטש איו ןוא
 ןוא רעייהט רע זיא ןַאד טשרע ,רַאּבטכורפ זיא ןוא קראמש ןוא םיורג סיוא
 | , טצעשעג

 ,םינ ראג ןעמ םייװ ןעראּבעג טרעװ רע ןעוו ,יוזא ךיוא זיא שנעמ רעד
 טינ ךױא ךאנ זיא ,טעטארייה רע ןעװ , ןעמוקסיורא טעװ םהיא ןופ סאיו
 רע ןעוו ראנ .טפנוקוצ ןייז טקעדרעפ רעיילש ַא לייוו ,ערעירַאק ןייז טסּואוועּב
 יעטנַאקעּב ןוא עדניירפ ןעשיווצ םש ַא טמוקעּברע ,ןערהאי עלעטימ יד וצ טמוק

 ערה ןיע ןהא םרעוװ עילימאפ ןייז ,טלעװ רעד אייּּב טבעילעּב ךיז טכאמ רע
 רע זיא ןאד . ךאלקינייא ןוא רינש ןוא ס'םידייא , רעטכעמ ןוא ןיז - , םיורג
 זיא רענייא ! תוכרּב תכסמ ןופ לשמ םעד טרעה אזלַא , טצעשעג ןוא רעייהמ
 -עג םינ ךיז ראפ טאה ןוא רנאנאכָאנ געט עבילטע געװ ןיא ןעגנַאגעג לָאמַא
 ןייק טינ , ןהעג ּוצ ןיירא ּואװ , הינסכא ןייק טינ , םדאטש ןייק םינ , ןענופ
 םינ ןוא ,ץטיה איד ןופ ןעמאש ןייז רעטנּוא ךיז ןעצטישעּב וצ ּואוו , םיוּב
 רע טהעז רעד גנולצולפ , טשראד םעד ןעשעל ּוצ ּואוו , רעסאוו לעגָאה ןייק

 רעסאוו לַאװק ַא טניפעג ןוא םיוּב םוצ טמוק רע , םנעטייוו רעד ןופ םיוּב ַא
 -וקעּב ןוא ןעגייווצ עטכידעג איד רעטנוא טצעזעג ךיז טָאה רע , םהיא אייֵּב
 םעד ףױא סָאװ , ןעמכורפ איד ןופ ,ןעטָאש םעד ןיא ןעטפערק עשירּפ ןעמ
 -ָאװ לָאװק עשירפ איר םימ ןוא ,ןעּבעירטרעּפ רעגנוה ןייז רע טָאה , םיֹוּב
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 ןוא רעקרַאמש טלהיפעג ךיז מאה רע .טשרוד ןייז ןעשאלעג רע טָאה רעמ
 , געװ ןייז רעמייוו ןהעג וצ רערעטנומ

 המּב ןליא ןליא :טנָאעג יחא רֶע םָאה גנאג קעווא ןייז ראפ ראנ
 ךיוה טסיּב אוד + ןעשנעּב ריד ךיא לָאז סָאװ ונימ !  םיֹוּב רערעייהמ 1 ךרבא

 -יווקרע ןוא קאמשעג ןענייז ןעטכורפ עניייד ןוא גיטפַאהגייווצ ןוא ןהעש ןוא
 ּ+ ןעשניוו רהעט ריד ןעמ ןעק סָאװ ,תושפנ היחמ זיא לאווק ןייד ןוא דנעק
 -נַאלּפ ריד ןופ םעוװ ןעמ סָאװ רעמיֹוּב עלַא זַא ךַאז ןייא רָאנ ריד שניוו ךיא
 . ריד ןּופ רעגרע ןייז םינ ןעלאז ןעצ

 רימ ןעלאז סאו ,ןעטנאלעּבוי עּבעיל ,ךייא ןעגעקטנא זיא לשמ רעד
 והיא ,גונעג ךייר רהיא םייז ךייר ןייז טלָאז רהיא 1 ןעשניוו ךָאנ ךייא
 טלעטש סָאװ רעגינעי רעד איװ ךייר ָאז ךָאנ זיא רעװ ,וקלחּכ חמשה רישע
 רעטסומ ַא ןייז רהיא טנעק טכיזניה םעד ןיא ןּוא , ןעדעירפוצ רעמיא ךיז
 -העטש ןעּבָאה טלָאז רהיא , ןערעירפוצ רעמיא טייז רהיא , ןעשנעמ עלַא ראפ
 טימ ןוא רעדניק עטסנהעש איד םימ טשנעּבעג ךייא טָאה טָאנ + רעדניק עב
 טָאה סָאד ! ןעמָאנ ןעמּוג ַא ןעּבאה טלָאז רהיא , ךאלקינייא עטסנייפ איד
 ֹזַא עטנַאקעּב ןוא עדניירפ ןעשיווצ טּכעילעּב ױזַא ךָאנ זיא רעװ ןוא , רהיא
 ךַאלקינײא ןּוא רעדניק ערעייא עלַא ןַא ךייא ךיא שניוו ָאזלַא + רהיא איװ
 , רהיא איו יוזא ןייז ןעלָאז

 ַאיר וא ענערלָאג יישר ףיױא תוחמש ערעמייוו ערעייא ףיוא ש"היא
 ךָאנ ךיז רימ ןעלעװ ,ןעּבעלרער עלַא ןעלעוו רימ זַא , תונותח ענעטנַאמ
 טצעז ןוא רעטניפ ןוא שירפ ,קרַאטש ,דנוזעג רימ טייז ,  ןייז חמשמ רהעמ
 םלעװ איד לָאא הא הטומוא טסיירד רהעמ םימ טלעװ רעייא טראפ
 . ןעּבָאה האנה ךייא ןופ

 !ַארה !ַארוהה !ַארוה
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 ,טייצכאה ענעדלאג א ּוצ
 , ןוימּבמס ןופ

 , ערניירפ ןּוא הלּכ ןתח ענעדלָאנ עניימ
 איד זנּוא ןעלייצרעד רעמרעװ יירד עזעיד ! טעטַארייהרעּפ רהָאי 0

 ןופ ערער ַא איו רהעמ לעיפ הנותח ענעדלָאנ ַא ןּופ גנוטיידעּב עגיטכערּפ
 . ןָאהמ טנעקעג סע ןעטלָאװ רעטעלּב ענעּבירשרעפ 3

 רעטנּוא ןהעזעג ערייּב רהיא טָאה רהאי 80 !ּבייוװ ןּוא ןַאמ רהָאי 0
 ןעבעילּביל םער ןּוא רעּבמעצער ןעטלַאק םעד , רעטניוו ןוא רעמוז ךַאד ןייא
 ריירפ ןיא ןענַאטשרעפ ךיז רעצרעה עדייּב ערעייא ןעּבָאה רהָאי 80 .יַאמ
 -עג ןיא טלעצעג רעיא ןעוו ןַאד רַאגָאז ןּוא ,תֹורצ ןּוא תחנ ןיא ,  דייל ןּוא
 -רַאװ וצ טרעהעגפיֹוא םינ רהיא טאה ,טנעקלָאװרעּפ סעפע לאמטּפָא ןעוו
 ! ןערעטשנעגרָאמ םעיינ ַא ףיֹוא ןעמ

 -טנהענ רעיא ןעװעג זיא רהאי 80 : רעטייוװ ךָאנ העג ךיא רעּבָא
 ןיא טגָאז ארמג איד ןעד ,ןילַא טלעו רעד ןופ טקעטיכרַא רעד ןכש רעטסע
 ןעוו, ןהיניּב הניכש ,ּובז השיאו שיא : קנַאדעג ןעגידריווקרעמ ןעזעיד המוס
 "ינ רימ ןעװ ."ןכש רעייז טָאג זיא , ןהעש ןעמאז ּוצ ןעּבעל ּבייוו ןּוא ןַאמ
 ןיא רהאי 80 ןעממאזוצ טּבעלעג ןטּבאה עכלעוו ןעדייּב ךייא ףיֹוא קוק ַא ןעּב
 לעמיה ןּופ רעּפאשעּב רער ןַא ןעכייצ רעטסעּב רעד סָאד זיא , עינָאמרַאה
 רע ןּוא ,ןכש רעטסעטנהענ רעיא טייצ עצנאג איד ןעוועג זיא ,ררע ןּוא
 -לאהכּוּב עטלא איד ,טייצ איד זא תמא זיא םע , ןייז רעטייוו ךיוא סע טעוו
 ןייק ןיא רָאה עסייו רעּבא ,םייװ ראה ערעייא טפייזעגנא שָאה ,עקרעמ
 , גנאגרעטנואנענאז ייּב טלאה רהיא זא גנונראוו עטסנערע

 ךאלקינייא ,רעדניק ערעיײא טימ טלעגנירעגמורא טצעי טציז רהיא
 -נעמ ןיא הכרּב עטסנעש איר ןיֹוׁש זיא ןיילא סָאד ןּוא --- ךאלקינייא רּוא ןּוא
 -ייוו ןעסינעג ּוצ ןּוא ןעּבעל ּוצ גּונעג ךאנ טָאה רהיא רעּבא .ןעּבעל ם'נעש
 רערייא םיירנעגנָא ךייא ראפ ךָאנ זיא סאוו רצוא ןעסיז ןּופ תֹונּתמ איד רעמ
 רימ ןּוא ,םייחל ךייא וצ קנירט ךיא . ןעניֹוא ערעייא ןעסילש טעװ רהיא
 "בומ-לזמ, םענערלָאג ַא ךייא ןעשניוו
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 ץ ימ

 ,טייצכאה ענעדלאנ א וצ
 .קלאב .ש .רד ןופ

 ! עדניירפ עניימ
 ילאג איד ןערעייפ סאוו הלּכ-ןתח ַא , הלּכױתזו ערעזנוא ןעצטיז טראד

 , טייצכאה ענעד
 , טייצכאה ענערלאג איד זיא סע קירדסיוא רענהעש ַא ראפ סאוו

 ערעזנוא ןעװ , סלאמאד טייז ןעסאלפרעפ ןענייז ןערהאי ענהעש גיצפופ
 -ראּפ ,ןעמולּב עשירפ ןוא עגנוי ייווצ איו ןעוועג ןענייז ,הלּכ-ןתח עגיטצעי
 ןוא טייקניזאל-ןעגראז ,טייהדניק טעמּכ ,דנעגוי ןופ ךיוה םעד םימ טרימויפ

 , טסול-סנעּבעל
 ןיא ןעסָאנעג-ןעמאזוצ ךיז ןעּבאה סאוו רעצרעה אייווצ ןעוועג ןענייז סע

 ןעמאזוצ טיירעּב , המשנ ןייא רעּבָא , םרעּפרעק ייווצ ,ּפעק ייווצ ,  םענייא
 -אה יז גיהטומ יװ ,װַארּב יװ ןוא ,ןעּבעל ןופ םערוטש םעד ןענענעגעּב וצ
 . ןעגנאפמע םערוטש ןעזעיד ןעּב

 םימ ןוא ןעצראה ןיא גנונפאה עסיז טימ ,ןעקארשעג יז טאה ךאז ןייק

 ןעדליװ םעד טרעהעג אייז ןעּבאה ,ןעגיֹוא עעייז ןופ גידנעלהארטש קיג
 -עג זיא ףיש-סנעּבעל איר ןוא ןערעריילש סעילאווכ איד , ןעכארק םערומש
 ,ןעקארשעג טינ ךיז ןעּבאה יז רעּבָא . גנאגרעטנוא טימ ןעראוועג טלעסיירמ
 יד טקוקעג יז ןעּבאה רנאה-ןיא-דנאה ןוא , ךאז ןייק ראפ מַאהעגנ ארֹומ טינ

 . רעריֹוש ַא ןהָא ּוליִּפַא םינּפ ןיא רהאפעג

 יז ראפ 1 ןעּבאה וצ ארֹומ רעצרעה עטּכעילרעפ אייווצ ןעּבאה סאוו ןוא
 זיא יז ראפ ,הטיֹונ ןייק טשרעה יז ראפ , טײקמערָא ןייק טינ טרימסיזקע

 . רהאפעג ןײק אטשינ

 -העג רעטנורַא ךיז ןענעמ ,טסעג עגנוי עדנעזעװנַא ערעזנוא ןופ עלעיפ
 רעיז ןערהיפ אוצ איװ ְךיֹוא ןוא ,רעטסומ ַא ,לעיּפשייּב ַא ןופרעד ןעמ

 * שבעל סעטעטארייפרעפ
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 -אה עכלעוו , רערניק עזאלפליה , עניילק---רערניק ןעמוקעג ןענייז ןאד
 ייוצ עזעיד .ערעיראק ןוא גנודליּב ,גנוהיצרע עגילעפגראז ַא טפראדעּב ןעּב

 ניהטומ .ןעקארשעגרעּביא טינ ךאז ןייק ראפ ךיז ןעּכאה רעצרעה עדנעּבעיל
 ןהעז רהיא טנעק דנעבָא טנייה ןוא ,ןעטכילפ ערעייז וצ ןעגנאנעג יז ןענייז
 ערהע ןַא ןענייז סאו ,ןהיז ןעּבעגעג ייז טאה עּבעיל רעייז ,טאמלוזער םער
 "יא } טצעשעג ןוא טעטכאעג ןענייז סאו רעטכעט ;} טפאשלעזעג רעד אוצ
 -רעגיווש רעייז ןופ לעיּפשייּב סאר ןעמוקעּב ןעּבאה סאוו ,ןערונש ןוא סמער
 -קינייא רימ ןעהעז עזעיר וצ ןוא .טלעװ רעד ףיוא ןעּבעל וצ איו ןערעטרע
 . טצעשעג ןוא ,טר העעג עלַא ,ךאלקינייא-רוא ןוא ,ךאל

 -באה ענעדלאג רעייז רנעבָא טנייה ןערעייפ סאוו , הלּכ"תח ערעזנוא
 -געוו ןייק טינ ןעגיהטענעּב אייז .טינ רסומ ןייק רהעמ ןיוש ןעפראד = , טייצ
 ןעפראד ערעדנא ןוא טרהיפעג ןיוש ןעּבאה ייז . ןערהיפ וצ ךיז איו רעזייוו

 , טירמ ערעייז ןיא ןעגלאפ זיֹולּב
 ערעדנַא ןהעז וצ םהענעגנַא רהעז זיא סע ! ןעררעה ןוא ןעמאד עניימ

 ןוהט ןוא קילג רעייז טכארּברעפ ןעּבאה יז יװ ןערידומש , ךילקילג ןעשנעמ
 . עּבלעז סאר

 רעטסיימ רעד זיא שנעמ רעּבלעז-רעד ןוא ,לאמנייא טּבעל שנעמ רעד
 םאר םוא ןוא ,ליװ רע ןעוו ךאלקילג ןייז ןעק שנעמ רעדעי .טלעוו ןייז ןופ
 -עװ ּבעילוצ עזעיד ןופ לעיּפשייּב םעד ןהעגכאנ זױלּב ןעמ ףראד ,ןוהט אוצ
 ,סעמוג ןוהט ,ןעּבעיל ךיז ,טסייה סאד ,טלעמאזרעפ טנייה ןענייז רימ ןעמ
 , ןעטבילפ עגילייה ןָא ןעקנעדעג ןוא גיצרעהמעראּב ןייז

 ! ךאלקינייא-רוא ןוא ךאלקינייא ,ןערונש ,םמערייא , רעטכעט ,ןהיז
 .ןערעטלע-סיורג ןוא ןערעטלע עלערע ערעייֵא טימ ןערעיצלאטש טנעמ רהיא

 ,תוכז רעייז ןיא ןוא קילג רעייַא ןופ טנעמאדניפ םעד טגעלעג ןעּבאה אייז
 , ךילקילג רהיא טייז

 ךאנ ןעלאז רימ ,סאד ,זיא ,דנעבָא טנייה ,שניוװ ךיא סאוו סעלַא ןוא
 -עּפש רהאי גיצאווצ-ןוא-ףניפ טימ .םייצכאה ענעטנאילירּב יד ןעּבעלרעד עלַא
 טרעסערגרעפ ,מרהעמרעפ ,טלעמאזרעפ ןייז רעדעיוװ ןעלאז רימ ןוא .רעמ
 . דנעבָא טנייה ןענייז ריּמ איו ךאלקילנ ןוא
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 , דניק ןיילק א ןּופ גאט ט'טרוּבעג א ּוצ
 ,ןאזפלאוו .ה ןפ

 םוצ , בוט-םוי ןעועיד ןופ עכאזרוא-טּפיוה רעיז ּוצ טדערעג טלאוו ךיא
 ןיא םאה סאו ןעשנעמ ַא םימ הנעט העג רעּבא ,ןיילא גאט-סטרוּבעגה-לעּב
 ןעפאלש ןוא ןענערפ םינ םענייק ייּב ןּוא ןעיירש ,ךלימ ןעקנירמ וצ ןעניז
 .ערעמלע ראפ טקעפסער ן'ףיוא גידנעטבא טינ , ךיז ליוו סע ןעוו

 -עיל ןוא םעניילק רעזנוא ,סנעטסבעה ךיא ןעק , ךילרימאנ , ראפ רעד
 ןעצראה ןעטספעיט ןופ ןענעל סעבילקילג ןוא סעגנאל ַא ןעשניוו רניירפ ןעּב
 גאמ-סטרוּבעג םעד טעטלאטשנארעפ ןעּבָאה סאוו עזעיד ּוצ ןעדנעוו ךימ ןוא

 , םהיא ּבעילוצ
 ! דניירפ עניימ
 ןופ גאמ-סטריּבעג םעד ןערעייפ ּוצ ךייא טימ ןעפורעג זנוא טָאה רהיא

 ןעק טייקכילרעייפ ערעּביל ןוא ערעגידלושנוא ,ערענהעש ןייק . דניק רעיא
 טָאה סָאװ ןעשנעמ ַא ןופ גָאט-סטרוּבעג םעד טנייה ןרעייפ רימ ,ןייז טינ
 רֶע זַא גידנעסיוו ,טגערעגפױא םינ ,רעטומ ןייז רעסיוא ,םינ םענייק ךאנ
 ,ןיילא דלושנוא רעד ןופ גאט-סטרוּבעג םעד ןרעייפ רימ ,טכערנוא םוהמ
 | { דניק א ןופ .ואמ-סטרוּבעג םעד ןרעייפ רימ

 ןוא ןַאמ ןופ עּבעיל רעגילייה רעד ןּופ עטבירפ יד ןענייז סאד ! דניק ַא

 ןעטפאהלעזהטער םעד ןופ טאטלוזער רעלאפסינמייהעג רעד זיא םאד ,יורפ
 ,רומאנ רעד ןופ ןעליוו

 איד ,הימ עמסעדנימ איד םאהעג טרעװ טינ םלאוו ןעּבכעל רעזנוא
 "נוא ןיא רעדניק ןייק ןעמוק טינ ןעלאז םע ןעוו , גוגנערטשנא עטסנעיג
 , טטימ רעו

 ןופ ןעּבעל סאר איו זיא ,רעדניק ןהא ,יורפ ןוא ןַאמ ןופ ןעּבעל םאד
 . רּברט רעטסיוו ַא ןיא טייו טעה ,רעמיױּב עטנעקירטרעפ ייווצ

 זנוא ןרעטנומ , גנולפייווצרעפ רעטסערג רעד ןיא זנוא ןעיירפרע רעדגיפ
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 ןופ ןעמהענ לאזקיש ןופ ןעטייצ איד ןעװ ןוא ,רעיורמ ןעטסכעה ןיא ףיוא

 רעטכיזעג איד זנוא ראפ ןעניישרע ןאד ,ןעפּפמעק וצ חֹּכ םעד קעווא זנוא
 יז ,שנעמ, } רימ ןענעייל טראד ןוא ,ךעלעיפוע עגירלושניא ערעזנוא ןופ

 י!ןעגעיז טסעװ אוד ןוא רעמייוו ףּפמעק ,גנילגייפ ןייק ,םורמ ןייק טינ
 עּבעל סע, :םיוא ןעירש רימ ןוא ןעגעיז רימ , ןעפּפמעק רימ

 '!ןעּבעל סאר
 ךאז ערענעּבאהרע ןוא ,ערערעייהמ ,ערעסערג ןייק אטשינ זיא םעי

 . רעדניק איו
 -קרעטפיוא ךייא ךיא ליװ ,דניירפ עניימ ,רעּבא טייצ רעּבלעז רער ןיא

 . דנעה ערעייא ןיא טגעיל דניק רעיא ןופ לאזקיש רעד זא ,ןעכאמ םאז

 ןעהיצפיוא רעדעוטנע דניק ןעטוג ןוא ןעּבעיל ןעזעיד ןופ ,טנעק רהיא
 ןעכאמ םהיא רעדא ,רעּפרעק ןהא ןוא המשנ ןהא עקילאק ַא ,לעּפירק ַא
 , טלעוו רעצנאג רעד וצ ןוא ךייא וצ ערהע ןא ראפ

 ,זיא תמא רעד ,רעּבא ,רעדעי ןעק ןעמ טנעכער ,רערניק ןעהיצרע
 וצ ךאז עטסנרע ןייא רהעז זיא םע .וצרעד לגוסמ ןענייז עגינעו רהעז זא
 עלעמיוּב גנוי א זא ןעסעגרעפ טינ רהיא טלאז ראפרעד רעדניק ,ןעהיצרע

 -ייַּב ןיא ראנ . טינ לאמנייק ,םיוּב ןעטלא ןא רעּבא ,ןענייּב ךאנ ןעמ ןעק
 , בעיל ןוא טוג ,ךילטרעצ ןייז רהיא טלאז ,ןיילא ןענ

 ןייז טעוװ סאוו ןהוז ַא ןעהיצרע רהיא טעװ ,ןוהמ םאד טעװ רהיא ןעוו
 , טייהשנעמ רעד ראפ רובּכ א ןוא ךייא וצ דיירפ ַא

 ןעּבעלרעד ןעלאז ,ָאד ןעצמיז סאו ,עלא רימ זא ,זױלּב ליוװ ךיא
 ןוא קראמש ,םיורג ןערעװ לאז ,עלעגניא רעניילק רעועיר ןעוו ,טייצ איד

 -נייה םעד ןעקנעדעג עלא ןעלאז רימ ןוא ,טעמכאעג ןוא טמהירעּב } גימכעמ

 . ןעשנּואוועג םאד םהיא ןעּבאה עלא רימ איו ,גאמ-סמרוּבעג ןענימ

 : | ! ןרעטלע
 ,מייל וצ ןוא טאג וצ ,טגאז ןעמ איו ,שנעמ א ןייז וצ םהיא םהיצרע

 !קילג סעטסבעה ןייז ןהעז וצ טּכעלרעד ןוא ןעגעינגרעפ ,תתנ םהיא ןיא טאה

 טא"
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 ,ןיליירפ םעגנוי א ןופ גאט-סטרוּבעג א אּוצ
 ,טיוועל לאקזחי ןופ

 ! ןעררעד ןּוא ןעמאר עהטרעוו
 "נא םּוא ,דניירפ רעזנּוא ּוצ ןעראוועג ןעדאלעגנייא טנייה ןענייז רימ

 א םאו דיירפ א ןיא -- ,דיירפ--ןעילימאפ ןייז ןיא ןעמהענ אּוצ לייהמ
 -סטרוּכעג םעד אּוצ :ןיימ ףיא ,רהאי ןיא לאמנייא זיֹולּב ןעּבאה ןעק שנעמ
 םעד ףיֹוא ןעגיטשעגפיורעה טניה םאה עכלעװ , רעטכאט ןייז ןּופ גאט
 ,רעטייל ןעמפאהנעזעיר ןּוא ןעמהערדרעפ םעיז ןּופ לעּפאטש רעטנהעצעּכעיז
 .ןעּבעל ןעטאנ ן'טימ ןעפּור רימ סאוו

 יװ לעּפאטש ןערעכעה לעיפ א ףיֹוא טצעי ןיֹוׁש ןעהעטש זנּוא ןּופ עלעיפ
 טכייררע טכיילעיפ ןיֹוׁש ןעּבאה זנּוא ןופ עלעיפ } רעטכאמ ס'ידניירפ רעזנּוא
 ןעמראד טמאצרעפ לאזקיש רעייז אוו ,לעּפאטש רעד -- ,לעּפאטש ןעטצעל רעייז
 ,םּוראד ןּוא ,.."! רעטנורעה, !יירשעג ןעניטכעמ א טיג ןּוא געװ םעד

 -היפעג איד ןעצעש ןּוא ןדעטשרעפי םּוג רימ ןענעק ,עטלעמאזרעפ עהטרעוו

 ןהעצכעז ןעגנורּפשעג רעּביא טשרע טאה רניק סעמעװ ,רעטאפ א ןופ ןעל
 איװ ןּוא ,להאצ עזעיד זיא ןיילק איװ ,א --!ןעניטש ןהעצכעז ,ןעגיטש
 -- !ןעגיטש ןעצכעז .. ,!גנוטיידע ּב רהיא זיא םיֹורג רעייהעגנוא איו ,סיֹורג

 -העװצראה לעיפ יו ,רעמוק לעיפ איװ ,גראז לעיפ איו ,הימ לעיפ איו

 רניק רעייז ןהעז אייז זיּב ןעּבאה ןרעטלע ןעעראד סענעהערד-ּפאק ןּוא גאמ

 רערעי ןירעטלע טסאק ןערהערמ ןעכייט ןּוא טּולּב םימי ,עֿפומש אזא ףיֹוא
 געוו-סינעּבעל םער ףיֹוא ןעכאמ רעדניק ערעייז םאוו ,םירש רעדעי ,םירמ
 ןיֹוׁש טבעלרעד ןעט זא ןּוא ,נעװ ןערעכיז ןּוא ןעטמיטשעּכנוא םעד ףיֹוא
 לעסיּבא ,טגאז ןעמ איװ ןיֹוׁש ןענייז רעדניק איד ןעװ , טייצ עכילקילג איר
 -רעפ רעבילּבײרשעגנוא ןייא ןירעטלע ערעייז ראפ סע זיא ,"ןערהאפעגנייא}

 , בֹוט"םֹוי רעיתמא ןייא ,ןעגינג
 יידיא ןעפראד ,םייהנעגעלעג אזא ייּב ףיז ןעהערפ ללכּב ןערעטלע ןעוו
 05 4 רעזנוא לײװ --! סאווראפ רהיא טסייװ ,ןעהערפ ףז טרפּכ ןערעטלע

2 = 
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 ןוא םירומי לעיפ רהעז ,רהעו טאה .,ןעּבעל רעשיריא רעזנוא -  ןעּבעל
 גינייװ רחעז ,א ,גינייװ ןּוא ,םענעמעלק ןּוא תֹוגאר לעיפ רהעז ,ץרעמש
 א ,באּב--העׁשּת רעגנאל ןימ א זיא ןעּבעל רעשיריא רעזנּוא , . ,!תֹוחמֹׂש
 -טינךעװ זא ןּוא ...ןייש ןהא ,טכיל ןהא ,ןנּז ןהא ,גאט רעגידנעקלאוו
 ףיֹוא שואכ טכיילעּב ןּוא ןעקלאו םעד להארטש א ףרּוד טדיינש ןעוו
 מיהנעגעלעג אזא רימ ןעפראד ,טנאזיראה רעזנּוא ןעטנעמאמ עגינייא
 -וצ עלא ףיז רימאל ,טסעג עטרהעװ ,אי ,זיא גירעהעג איו ןעצונסיֹוא
 איד ןעסיזרעפ החמש עזעיד לאז ןּוא ,דניירפ רעזנּוא טימ ןעהערפ ןעמאז
 מייצ עכילהערפ עועיר לאז {רעכעּב ס'נעּבעל רעונּוא ןּופ םנעּפארט ערעטיּב
 ןּופ רעיילש ןערעטסניפ םעד ןעסייררעטנורעה ,זיא םינ לעיפ איו שטאכ
 ענלעצנייא שמאכ וצניהא ןעפאקניירעה ןּוא ץראה ןעגידיגאטהעוו-ּוצ רעזנּוא
 ... תחנ ןּופ ,טייהנערירפּוצ ןּופ םנעּפארמ

 בֹומ-םֹוי ןעזעיד ןּופ ןידלעה ,אּוד ,דניק עּבעיל ,אּור ןּוא

 "ןכט 2184 6010 6186 2!ט;6

 80 8014 טמ0 868068 ט264 161מ,.

 םלא ןעלקיװטנע אּוצ ןא ףז טּנכיה סאו ,םּולּכ א איװ טזיּב אּוד

 ןעדנעקיוק רהיא םימ טרימויפראפ סאוו ,םּולּב א איו , רהעמ ןּוא רהעמ
 -על ןיא גיטכיזראפ יז -- ,ףיז טניפעג רהיא םּורעה סאוו ,סעלא טאמארא

 עטסערג איד טלעקנוררעפ ּבױטש רעטסנעלק רעד זא ,קנעדעג ןּוא ןעּב

 גנוקלעוורעפ איד טפא ץנאג טכאזרוארעפ ּביומֹׁש רעטסנעלק רעד זא ,םּולּב

 ןהעׁש ןּוא רלאה, רעמיא ייז םוראד ןּוא -- , ןעהטילּב עּבעיל ןּוא עטראצ ןּופ
 | ! "ןייר ןּוא

 יד רימ ןעשניװ רעטכאמ עּבעיל ,גאטזסטרּוּנעג ןעגיטנייה ןייד אּוצ
 ןערעמש-נעגראמ רעד לאז ןּוא דיירפ ןּוא קילג ענייר ןעצראה ןּופ עללא

 טלעװ רעד ןיא געװ ןייר ןעטכיילעּב עּבעיל עלעּבאנ ענייר ןּוא החלצה ןופ

 ,טפאשנאקעב עטסנרע עטשרע ןייד טצעי טסכאמ אוד עכלעוו םימ

 רעמעפש ןעגאז ןענעק טסלאז ריד ׁשניװ ןּוא ריד ערילומארג ףיא

 ,ריד םיפמ טלעװ איד ןיא ןעפארטעג טלעװ רעד טיט טפאה אּוד וא
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 , ןייליירפ סעגנוי א ןּופ גאזמ-סטרוּבעג א ּוצ
 ,טיוועל לאקזחי ןופ

 ,ןערעטלע ערעייהט ןּוא דניק סעּבעיל
 ןענירהאי 16 םעד ןירעיפ ּוצ טלעמאזרעפ טנייה ךיז ןעּבאה רימ

 טנייה ןּופ ןא טקּוק עכלעוו ...ןייליירפ . ןידניירפ רעזנוא ןּופ גאמ-סטרוּבעג
 ,רעהא זיִּב איו קילג רעדנא ץנאגא טימ םינּפ לא םינּפ ןעּבעל סאר

 זיא סאוו רהאי רעד "ןימטקיס-טיווס, טכיירגרעד טאה ןייליירפ רעזנּוא
 ןענאז ףיא לעװ טייהנעגעלעג עזיד ייּב ,ןעטעאּפ ןּופ ןעגניוזאּב ןהעש יֹוזא
 ,דניירפ סעלא ראנ ,טעאּפ םעלא טינ רעטרעוו ראּפא

 ןעגיניזפעימ א ןּוא ןעשיגאל א רהעז טצעי ךיז רעניארע ךיא ! דניק ןיימ
 חוילגרמ ֹול םינתֹונ קֹונִּתת :רערהעל עטלא עסיֹורג ערעזנּוא ןּופ ךּורּפׁש
 םע -- ,(ם"ּפ ג"רדא) "תּפה חַקֹולו תוילגרמה קרֹוז ,תַּפ ֹול םינתֹונו םירזֹוחו
 רע טפראוו ,טיירּב לעקיטש א ןּוא לרעּפ דניק א יג ןעמ ןעוו. :טסייה
 קעײא ןעפראו םפא רהעז ,אי ,,םטיֹורְּב םאד טמהענ ןּוא לרעּפ איר קטיוא
 ,ןעשנעמ ענערהאפרע טינ רעּבא ,ענעסקאוודע ראגאז ןּוא ,רעדניק עניילק
 ןעטייּברעפ יז :םיֹורּב לעקיִטֹׁש א ּבעילוצ ,לרעּפ עללאפהטרעו ,לרעּפ
 עטסנרע ןּוא תֹומֹולח ענעדלאג ,ןעלאעדיא ענעטנעמיר : ןעקנארעג עגידילרעּפ
 לעיפ ףאנ ויא סע סאו - רעדא טיֹורּב לעקיטש א ףיֹוא ןעגנּוּבערטש
 -נעהטשרעפ םינ ןּוא גידנעסיוו םינ . , , ידנעק םקאַּב א ףיֹוא -- !רעמילש
 םינ ןיימ ףיא) ןעכאז ערעיהט ןּוא עמּוג ףילקריו ןּופ הטרעװ םאד גיד
 יז טיײּברעפ ,(המרעװ ןעשילאראמ ןעסיֹורג ןופ ןעכאז ראנ ,לרעּפ אקוד
 עואלהטרעוי ןּוא עניילק .עטסוּפ ףיֹוא לכש ןעשרעדניק טימ ןעשנעמ טפא
 גידנעמש טסלאז אּוד - !ןאהט םינ סע טסלאז ,דניק ןיימ ,אּוד .ןעכאז
 וא ,יֹורפ עטעדליּבעג עסיוועג א ןופ רעמרעװ איד ןעניז ןיא ןעּבאה

 *צסט+מ 880010 26 2 82ט1מ88 02ת/ , .

 אוד ּואװ ,קנאּב א איו ןייז ריד ,יאמ םנעּבעל ןייד ,דנענּוי ןייד לאז
 ללאפהטרעוו ןּוא ןעּבאהרע ,גיהטיֹונ ןּוא טּוג זיא םע םאוו סעלא ןעלמאז טסלאו
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 -יירמרעפ-מייצ עשיראנ טימ ןּוא םעדאמ טימ ,םוסקּול טימ פא םינ ךיז ּבינ

 טסעװ ,ןעייז טסעװ ּוד סאוו ןּוא - ,ןעייז ןּופ טייצ יד זיא דנעגּוי יד !ןעּב
 ןייד ןופ פערמ עטנהעצנעּביז איד טכייררע טסאה אּוד ,.,!ןעריינש אוד
 םימ ,עיגרענע טימ ,הטּומ טימ רעטייװ רעטעלק -- ,רעטייל--סינעּבעל
 !םמרעװראפ העג ןּוא ןערעל ,ףאה ,ּבערמש ;גנונפאה טימ ןוא ןעּביֹולג

 לעמיה ןייד } טלעװ עטיירּב ,עסיֹורג ַא ,ןעפא ריד ראפ זיא םלעוו איד
 רעמיא לאז לעמיה ןייד זא ,ןעּבעג טאג לאז ןּוא } ןייר ןּוא ראלק זיא

 םהיא לאז טייהנעדירּפוצ ןּוא קילג ןּופ ןּוז יד ןּוא ,ךילרעה ןּוא רעטיֹול ןייז

 םעּבעיל ,הילּב .ןייש ןּופ ןּוא טכיל ןּופ םימי עצנאג טימ ןעטכיילעּב
 ןּוא ,ןעמראג ם'נעּבעל םעד ןיא םּולֹּב ענהעש ןּוא ענייר ַא איו דניק
 ענייר ןּופ ,ןערעטלע ענייר ןופ ןעּבעל סאר ןעסיזרעפ טַאמָארַא ןייד לאז
 ּוצ ןעמּוקעג טצעי ןעניז עכלעו ,רניירפ ענייר עלַא ןּופ ןּוא םיבֹורק
 .ןעגעז ןּוא קילג ריד ןעשניוו

 -עג ונוא ןעק ןעּבעל רעוניא סאו ,תֹוכרֹּב עלא טימ טשנעּבעג יז
 וא ,םּוג יא ױױא ןהעש יֹזא ןייז געט עגיטפניקוצ ענייד ןעלאז ןּוא ,ןעּב

 ,בֹומ"םֹוי רערעדנּזעּב ַא סלא יערעװ טנעבערעפ ןענעק לאז יז ןופ רערערעי

 , טסּול ןוא קילג ןופ , ןעדיירפ ןּוא תחנ ןּופ גאט ַא םלא

 ,ריד ראפ ןיא טלעװ איד -- ,ּבעל ןּוא בערטש ,בבערטש ןּוא ּבעל
 .י+1 ענייר זיא טלעוו איד
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 ,ןייליירפ סעגנוי א ןּופ גאמ-סטרוּבעג א וצ
 .קלאב .ש .רד ןופ

 . גאטסטרוּבעג ןעגירהעי . . . רהיא טנייה טרעייּפ ןידניירפ רעזנוא
 , ןערהאי ערעייז ןענעקיילרעפ ּוצ טפא ןעּבעיל ךאלדיימ זא ,טגאז ןעמ

 עמהאנסיוא םימ .ןעלעװ סע לאז איז ןעוו וליפא , טינ סע ןעק רעּבא איו
 ערהיא ױנעג ץנאג עלא ןענעק טלעמאורעפ אר רערניק עניילק איד ןופ
 . ןערהאי

 "לע זיא אױ זא ,ןעגאז טעװ רעװ , םינפ רהיא ףיוא קידנעקוק ןוא

 -האידא-ראפ טייז טהילּכ איז זא םולּב ןעגראמ ַא ףיוא ןעגאז ןעמ ןעק + רעט
 רעמלע זיא ןיור עשירפ ןוא עמרימופראּפ איד זא ןעטּפיוהעּב ןעמ ןעק ז ןער

 ? גנילהירפ רעד איוו

 ןעגידלושעּב טםינ טנעק רהיא איו טקנופ ,ןוהט טינ סע טנעק רהיא

 ןערהאי ם'חלשותמ ןיא עלענייפ-רעמוז ַא
 ךיוא ןרעדנאז , ןערהאי ןיא ראנ םינ רעּבא ,גנוי זיא ןידניירפ רעזנוא

 , המשנ רהיא ןיא ,ץראה ענייר רהיא ןיא

 ןערעייפ וצ ךילצריק עלא ךאנ ןעטראוורע רימ להאווּבא ןוא ,גנוי זיא איז

 ,גנוי ןעּביילּברעּפ רעמיא טעװ איז זא ,רימ ןעפאה ,טייצכאה ענעטנאילירּב רהיא

 -ייַּב עדנעשטיווק ןּוא עדנעיירש = , עניילק ַא טייז רחאי . . , זיא טנייה

 ץראה ם'רעמאפ םעד , טלעו רעסיורג רעזעיר ןיא םרוטש טימ ןיירא זיא יב

 ,הרושּב איד טגאזעגנא םהיא טאה ןעמ ןעוו החמש ןופ ןעלאווקעגנא טאה

 ךיז טאה ןעּפיל ערהיא ףיוא ןוא ןעמעלא ןא ןעסעגרעפ טאה רעטּומ איד ןוא

 . עלעבייטש רעכילקילג א טלעגיפשענּבא
 םינ וליפא ןיא ,עגידנעשטיווק ןוא עדנעיירש ַא עלעריימ עניילק ַא

 ראפרעד זנוא ןעמ טאה גאט-סטרוּבעג םענעי וצ רעּכא , האיצמ עסיורנ אזא
 -טיווק ןוא ןעיירש טינ רהעמ טעװ איז זיּב טראוועג טאה ןעמ .ןעפורעג טינ

 . ןעלכיימש ןענעק רעסעּב איו לאז ןענייוו טאטשנא ןוא ןעש
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 זעכאז עכלעזא ןופ ןעליו ,ךימ רהיא טהעטשרעפ , ןעשנעמ עדמערפ
 , תורצ עלא ןעהעטשסיוא ןעזומ רעּבא ןערעטלע . ןעדייל טינ

 רעזנוא זא ,רהיא טניימ ! ןעמילעג סאד ןעּבאה ןרעטלע איד איו ןוא
 םימ ,גיהור ,לימש ,רעּבױז , ןייר יוזא ןעוועג דימּת זיא . . , . ןידניירפ
 !ןעטייווק ןוא ןעמולּב ,ןעזױר ןופ ןערילאק איד טיט ךיז ןעּבראַפ סאוו ןעקאּב
 יב עלַא טימ יּבייּב ַא ןעוועג רעהירפ זיא איז .ןָא טינ ראג ךיז טּביה סע
 טצעי סע טלָאװ איז איװ ןוא ) עקרעפיטש עסיורנ ַא ךאנ רעד ןוא ,ךיילג סיּב
 ,טצעל וצ ,ןוא ( ,ןעמעש טינ ןנוא ראפ ךיז לאז איז ןעװ טפיטשעג ךאג
 רעטכָאט עמוג ַא ,ןייליירפ סעגיהור ַא ,טגאז ןעמ איו , ןעראוועג איז זיא
 ! ערניירפ ּוצ ןידניירפ ַא ןוא ןרעטלע ערהיא וצ

 ס'מאנ ןופ גידנעּבאה האנה ןוא , . . . .ןייליירפ ףיוא גידנעקוק
 ןעּבעגּבא טפראדעּב רעהירפ ראג רימ ןעטלאוו ,קרעװרעטסיימ עגיטכערפ
 רעד ןעפלאהעג ןעּבָאה ייז סאו , ןרעמלע איד ּוצ קנאד ןעטסערג רעזנוא
 ,ךיא גאז ,ראפרעד .יּבייּב ענהעש ןוא עסיורג אזא ןעסקאווסיוא רומאנ

 , . + + סעסימ ןוא .רמ ראפ טאוויוו טגָאז ןוא רעזעלג איד ףיוא טּבייה

 ,טסעפ ןעגיטנייה רעזנוא ןופ רוניפ לארטנעצ רעד ּוצ רימ ןעממוק טצעי
 ץועיד עלא ןעלאז .רהאי . . . ןעראוועג טלא וטסיּב טנייה }  ןידניירפ

 -שרע ןייד .טייהדניק רעהירפ ןייד ןיא ןערעװ טנעכערעג ןיירא ךאנ ןערהאי
 םוצ ןערהאי עלעטימ איד ,רהאי גיסיירד וצ ןעגנאפנא -'ז לאז דנעגוי עט
 ,ןהיז ןעלאז גאמ-סטרוּכעג ןעמרעדנוה םוצ ןוא . גאט-טסט וובעג ןעטסגיצכעז

 -עי ןוא גאט-סטרוּבעג ןייד ןערעייפ ךאלקינייא-רוא ןוא ךאלקינייא ,רעטכעט

 ,טייהרנוזעג ןוא דנאמשרעפ ןעראלק , םייקרעטנומ ןייד זא , ןעגאז לאז רער

 .עלעריימ גנוי ַא ראפ טסאפ
 רערעטייו רעדעי ןייד לאז ,ןעטיילגעּב ךיד דנעגוי עגיּבייא איד לאז

 ןעשניוו םע איו ,קילג ןייד ןערעסערגרעפ ןוא ןערהעמרעפ ריד גאמ-סטרוּבעג
 ,רניירפ עמוג עגימכירפיוא ןוא עמסנרע עטלעטאזרעפ עגיטנייה איד אד ריד
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 ,גאט"סטרוּבעג ס'רעטומ ןייז ּוצ ןהז א ןופ
 .עדױרּב .ל ןופ

 ! עטלעמאזרעפ ןוא ערניירפ
 ןיימ ןופ גאט-סטרוּבעג םעד ןערעייפ יצ םּוא ָאד טנייה ךיז ןעניפעג רימ

 טייז עלא רהיא זא ,םעטוג רהיא טשניװ עלא רהיא זא ,םייוו ךיא .רעמומ
 -םימ ךייא רימ טּבױלרע רעּבא ,רעטנּומ ןוא שירפ ןעהעז וצ איז ךילקילג

 לייוו ,רעבילקילג ךאנ ןייז וצ ןעגינעגרעפ םאד ּבאה ךיא זא ,ןעלייהטוצ

 י רעטומ ןיימ זיא איז
 ַא ןיא ןאזרעפ ערענהעש ןוא ערעּבעיל ,ערערעייהט ןייק אטשינ זיא םע

 לייװ ,רעייהט ןּוא ּבעיל זיא רעטּומ עדעי ,רעטומ א איװ ןעּבעל ס'ןעשנעמ
 עזאלפאלש ערהיא ךיוא ןרעדנאז ןעּבעל םעד ראנ טינ ןעשנעמ םעד טיג איז

 .ןעּבעג ןעק רערעדנא ןייק סאוו גנוסאּפפיֹוא ןּוא גראז ,טכענ
 רעד רעסיֹוא טסייה סאד .ןעמעלא םעד ּוצ וא ,ןעגאז ןעק רעּבא ךיא

 ּומ ןיימ ןיא ,ףיא ּבאה ,טייהנעּבעגרעּביא ןּוא טייהיירט ,עּבעיל רעבילטרעצ

 -הטאר ןּוא דניירפ ןעּבעיל ןּוא ןעטוג ,ןרעייהמ א טםאהעג רעממיא ,רעמ

 | . רעּבעג
 ןיא ןעטנעמאמ עלעיפ רע טאה ,ןייז םינ לאז רע גנּוי איו ,שנעמ רעד

 ןיא ןערעלהעפ טהעגעּב שנעמ רער .טייקטננעירטעּב ןּוא גראז ןופ ןעּבעל

 ,הטרח ףיֹוראד טאה רע ןּוא ןעּבעל ןייז

 -הטאר רעגּולק רעד ,דניירפ רע'תמא רעד זיא ,םייצ אזא ןיא ,םא

 .ןעטסגיהטענ םא ,רעּבעג
 םימ ףימ אז טאה .טּבעירטעּב ןּוא טרעגרעעג ןעװעג ןיּב ךיא ןעוו

 ךיא ןעו }טסיירמעג ,טייקרעטנומ עמעראוו א ןּוא טראוו םּונ א ,לעביימש א

 רעמיא איז טאה ,רעטסניפ ןּוא ץראווש ןענעװ עלא רימ ראפ ןעהעזעג ּבאה

 ןעניפעג ּוצ איו ןעזייו רימ ןּוא טכיל א ןעדניצּוצנא רימ ראפ ןענאטשרעפ

 .ןעועמאו ףימ לאז סאוו גנאגסיוא ןא
 ,רעמיא ףיא ּבאה ,ןעװעג טינ ייּברער זיא רעמּומ ןיימ ּוליפא ןעוו ןּוא
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 -עג ,ןעניױא ענייט ראפ םינּפ ןעּבעיל רהיא ןהעזעג ,הטיונ ןופ טייצ א ןיא
 ןעקלאו רעלקנוד רעד ןוא ,הטאר רהיא ןעמּונרעּפ ,טסיירט רהיא טרעה
 -סנעּבעל רער ןעראוועג דלאַּב ויא ראלק ןּוא רעטנּומ ,ןעדנואוושרעפ זיא
 ,רימ רעּביא לעמיה

 רהיא טהיצרע סאו ,רעטּומ עגיטפנינרעפ ןּוא עשּוג א זא ,גאז ךיא
 ןעשיווצ דנאוו-צמּוש עגיּביא ןא זיא ,עּבעיל ןּוא טייקכילטרעצ ןיא דניק
 .עזייּב-סאר-לא ןּוא דניק רהיא

 ּוצ טּבעיל סאוו ןהּוז א זא ,ןעטּפֹוהעב ןעשנעמ ענערהאפרענּוא עבנאמ
 רעד ויא סאד ,יֹורפ ןייז םימ ףילקילג ןעּבעל טינ ןעק ,רעטומ ןייז לעיפ
 טנערהעל ,רעטּומ ןייז טּבעיל סאוו ןהּוז א .םלעװ רעד ןיא תֹועט רעטסערג
 סאו ,יֹורפ ענעגייא ןייז טּפיֹוהרעּביא ןּוא ,ללכּב ןעיֹורפ עלא ןעצמעש ּוצ
 . ענייז ּוצ רעמּומ א ְךיֹוא ןּוא ןעּבעל ןייז ןיא ןאינאּפמאק רעטייווצ א טרעוו
 ,רערניק

 סעלא ןערנעוונא םעװ ,ןהוז רהיא טּבעיל סאוו רעמּומ ענּולק איד ןּוא
 ןהּוז רהיא ןעשיווצ עּבעיל ןּוא מפאשדניירפ איד ןערעסערגרעפ ּוצ עכילגעמ
 , יורפ ןייז ןוא

 ,* ןויסנה לעּבּכ םכח ןיאו , ,גנורהאפרע ןּופ דער ףיא !עדניירפ עניימ
 -ברּור ןילא סעלא טאה סאו רעד איװ ,ןייז גּולק יֹזא טינ ןעק רענייק
 ,טכאמעג

 עלעיפ ןהּז ןייד ריד טשניװ ,גאט-סטרּוּכעג ןייד ּוצ ,טנייה ! רעמומ
 םעד ןהעז ּוצ ןעּבעלרעד טסלאז אּוד ריד טשניװ ןהוז רעד } ןערהאי עלעיפ

 - עמשלאפ טרעװ ,םיױא טסקאוו רע איו ,טצנאלפעג טסאה אּוד סאוו םיױּב
 יןעהטמילב ןּוא ןעטכּורּפ ,ןעגייווצ םימ גיד

 -רעפ זיא סע ןעװ לאז ןעקלאו ןייק זא ,ףױא ריד טשניוװ ןהּוז רעד
 -ייש רעמיא לאז קילג ןייד ןּופ ןנּז איד זא ;לעמיה-סנעּבעל ןייד ןעלקנור
 ., ןעצנאלג ןּוא ןענ

 -עג ןעגירהאי גיצפופ-טרעדנוה ןייד ןערעייפ ּוצ ןעּבעלרעד עלא רימאל
 רעד ןּופ ןעגנורעגיארע עסיז איד ןרערליש םלאמאד ךיֹוא ןּוא גאמ-סטרוּב
 , טייהנעגנאגרעפ
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 ,גאמ סטרּוּבענ א ּוצ
 .ןאמשיפ ,א ןופ

 ! רניירפ
 גנורעניארע עסיז ןוא ענהעש ַא , גאמ-סטרוּבעג ןייד ּוטסרעייפ טנייה

 .יי* םקנופ םרעװ טנייה זַא ,ןײלַא ריד ראפ לאּכמיס ַא ןוא דניירפ ראפ
 , טסירגעב לאמ ןעטשרע םוצ ךיד םאה ןנוז איד טייז רהאי

 מאה רענייא ןעװ סאד , גהנמ ַא ןעוועג יא רעידניא עטלַא איד אייּב
 קירמש ןעטּפינקרעּפ ַא טכארּבעג טסעג ןעּבאה .גאט-סטרוּבעג םעד טרעייפעג
 ןעוועג זיא קירמש רעד .לעגעיפש לעקיטש ַא ךיֹוא ןוא ,ןעפינקוצפיוא םהיא

 , ןעזעלפיֹוא טנעקעג םהיא טאה טּבעל סאוו שנעמ ןייק זַא ,טּפעינקרעּפ ױזַא

 , טּפינקרעפ םהיא ןעּבאה סאוו איד טינ ּוליפַא

 איד ןעּבאה ,ןעּפינקּפױא טינ סאד ןעק ןעמ זַא , ךילרימאנ ., גידנעסיוו

 רעטייווצ רעד ןופ רערעייפ גאט-סמרוּבעג רעד ןּוא טייז ןייא ןופ ןערעמלע

 איד אייז ןעּבאה ןאר ןוא ןעּפינקוצפיֹוא ןעריּבורּפ יז זַא ,טכאמעג ךיז ,טייו

 , טגעלעגקעװַא ןעּפינק
 .עיַפש לעקיטש סאד ןעמונעג רערעייפ גאט-סטרוּבעג רעד טאה םעדניא

 . טלעבייטשעג ןוא טקוקעגנירַא ,  דנאה ןיא לענ

 ? טאהעג םעלַא סאר םאזו גנוטיידעּב ַא ראפ סאוו

 ןופ טרוּבעג יד זַא ,זמר ַא רעדָא ,לאּבמיס ַא ןעוועג ןענייז ןעּפינק איד

 רענייק סאוו ,םינמייהעג ַא זיא ,טלעװ רעד ףיֹוא ןעניישרע ןייז ,ןעשנעמ ַא

 ןעמ טאה ראפרעד ,דניק רעייז טינ ,ןערעמלע איד טינ } ןעזעלפיוא טינ ןעק

 .ןעגיטפעשעּב לעיפ טפראדעּב טינ טיטרער ךיז
 .לעגעיּפש רער .גנוטיידעּב ערעדנַא ןַא טאהעג ןיֹוש טאה לעגעיּפש רעד

 -בילקריוו א זיא ץנעטסיזקע ןייז זַא ,ָאד זיא רע זא ןעשנעמ םעד ןעזיוועג טאה

 אייי ןעסיוו רע ףראד ,טייקכילקריװ ַא זיא ןּוא אד זיא רע ןמז-לּכ ןוא ,טייק

 .טלעװ רעד ףיֹוא ןעּבעל יצ
 יד עכלעו ןופ ,םימכח עסיירג ןעוועג ןענייז רעקלעפ עטלַא יד ןעשיווצ

 יזעגרעל סעּפע ךיֹוא ןעגעמ ןעשנעט עטריזיליוווצ עיינ



 169 רענדער רענאקירעטא"-שידיא ער
 14 1 יריד לערי

 , גאמ-סטרוּבעג ןייד ןערעייפ וצ טלעמאזרעפ אד טנייה ךיז ןעּבאה רימ
 -ענ רעּביא ןעריפאזיליפ וצ טייצ עדנעסאפ ַא ןעוועג ,ךיז טכאד ,טלאוו סע
 עבלעזַא ךאנ ןוא ,זיא סאד סאוו אוצ ,זיא םאד סאוו ראפ . ןערעוװ ןעראנ
 ןוא ,םינמייהעג ַא ,דֹוס ַא זיא םע .גירעּביא זיא סאד רעּבָא .תוישק-ץאלק
 ,שֹורדת לּב ךממ אלפומּב' טגאועג ןעּבאה םימכח עשידיא ערעזנּוא
 -נּואוו זיא ריד ראפ סאוו---"תֹורתסנּב קסע ךל ןיאו ,רֹוקחּת לּב ךממ הסּוכמּכ
 לייװ ,טינ רהעלק סינמייהעג ַא זיא ריד ראפ סאו , םינ משראפ ראּברעד
 ןעק ןעמ סאוו ןעכאז רעּביא טייצ יד ןעגנערּברעפ וצ םוג רהעז טינ זיא םע
  ןעסיוו טינ

 עועיד ןופ טרעהעג להאמ ַא ןיוש טאה דניירפ ןיימ ּביֹוא םינ םייוו ךיא
 סאד רע טאח ,העטשרעפ ךיא טייוו איו ףיֹוא רעּבָא ,עדנעגעל עשידניא
 ראפרעד . תֹוריקח ןיא טזאלעגניירַא םינ ךיז ןוא טלהיפעג ךיֹוא ןײלַא עבטּכ
 ןוא מקוקעגנייא םונ ךיז , דנאה ןיא לעגעיּפש םער ןעמונעג רע טאה רעּבָא
 ,.שנעמ רעדנעריטסיזסקע םלא ןעטכילפ ענייז , טייקכילקריוװ ןייז ןעּפירגעּב

 רע טאה תולגנ איד ןוא ערעדנא ראפ טזאלעג רע טאה תֹורּתסִנ איד
 , ךיז ראפ ןעמונעג

 עלעירטאמ רעזעיד ןיא ןעלדנאה אוצ טוג רהעז זיא סע ,  דניירפ ןיימ
 טפיירגעב ןעמ ןוא ןעגױא ענעּפָא טאה ןעמ זא לייוו ,תֹולגנ יד טימ טלעוו

 ןענעינעגרעפ סאר ןעביירגרעד ןעמ ןעק ןאד , טגיהטענעּב ןעּבעל סאר סאוו
 . ערעדנא ןייז היחמ ךיוא ןוא ךיז ראפ ןעּכעל ןופ

 ,נעט-סטרוּבעג עלעיפ ,עלעיפ רעטייו ךאנ ריד שניוו ךיא !  דניירפ
 -יצסיוא ןוא ריד םורא ןעלמאזרעפ ךיז ןעללאז דניירפ עכיירלהאצ ענייד ןוא
 טכאה אוד סאוו , טפאשדניירפ עגיטכירפיוא ןוא ענייר ערעייז ריד וצ ןעקירד
 םייּברא עגיסיילפ עגידנעטש ,  גנולדנאה עבילרהע ענייד טימ טפיוקעג ריד
 , טייקבילקריוו רעד וצ טייהנעּבעגרעּביא ןוא

 םעטונ ךיוא וחמ ןוא ,דניירפ ּכעל ;ןעּבעל ןופ סינעג ןוא , דניירפ בעל
 !ןעּבעל עצנאג םאד זיא סאד ןעד , ערעדנא ראפ
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 . .ןעשנעמ ןרעטלע ןא ןּופ גאט ס'טרוּבעג א ּוצ
 ,ןאזפלאוו ,ה ןופ

 ! ערניירפ
 -עלַא ןעקירדוצסיֹוא ערהע איד ּבאה ךיא סאוו ךאלקילג ךימ ץטעש ךיא

 . דניירפ רעזנוא ןופ גאט-סטיווּבעג םעד וצ עלהיפעג סינעמ
 ,ןעמוג ַא ןעסעירגעּב ןעק רע ןעװ םענייא ראפ ערהע ןַא רעמיא זיא סע

 / ַא טעטלאטשנַארעפ רע ןעװ טייצ ַא ןיא דנייופ ןעגימכירפיוא ןוא ןעכילרהע
 . עדנעשניוו-להאוו ענייז ראפ ןוא ךיז ראפ גגאמרעייפ

 ןעמ , גאט-סטרוּבעג ןעגירהעי .. . .םעד טנייה טרעייפ דניירפ רעזנוא
 רע זַא , גאז ךיא רעּבָא , טלא רהאי ....זיא רע זַא ,ןעגאז טנעקעג טלאוו

 , גנוי רהאי ,, ,..זיא

 טינ םרעװ שנעמ רעד זַא ,טגאזעג לאמ ַא טאה ףאזאליפ רעשיכירנ ַא
 סאד ןעװ . ץראה ןייז ןופ רעטלע רעד ךרוד ןערעדנאז ,ןערהאי ךרוד טלַא
 .טלַא ךילקריוו ןעמ זיא ןאד ,טלאק ןּוא ךילנעוועּבנוא ,רעווש טרעוו ץראה
 זַא ,םעראוו ןוא רעטנומ ,שירפ איֹוזַא ךאנ רעּנָא זיא ץראה ס'דניירפ רעזנוא
 , ןערהאי טפלעה ןייק טינ ןעלהעצ סאוו ערעדנַא יװ רעגניא טימרעד זיא רע

 ,טלא ראפרעד ןענייז יז ןוא רעצרעה עמלַא טימ רעדניק אד ןענייז םע
 ןענייז ּפעק ערעייז שטאב ןוא , רעצרעה עגנוי טימ ןעשנעמ אר ןענייז םע
 , גנוי רעּבָא יז ןענייז ,יֹוהט ןעיֹורג א טימ טקעדעּב

 ץרעזנוא איו ןעּבאה ךיֹוא ןעמ זומ , ץראה סעגנוי א ןעּבאה וצ ןוא

 ,ןאשיזאּפסיר רוג ייא,--שילגנע ףיוא ,'בֹומ גזמ, א ,טגאזעג ןעּבאה םימכח
 ןופ דניירפ ךיז ןעפיױק סאוו עכלעזא ןענייז בֹומ גזמ א טימ ןעשנעמ

 סלאמאד ךיֹוא ןוא . רהאי טםרעדנוה טלא ןערעװ אייז זיּב ןָא דנעגוי רעייז
 סערעטנומ ןוא סעטונ א לייוו .םלא ןיוש ןענייז ייז ּביֹוא ,עגארפ עסיורג א זיא
 . וערעװ לא םינ ראג זנוא טזאל ,ץראה
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 ּוצ לעמימ טּפױה ןוא עמשרע סאד זא ,ןעטּפױהעּב עטצרע עסיורג איד
 ןעשנעמ עבלעזַא ,"ןאשסיואּפסיר רוג ייא, ,'בֹומ גזמ, א זיא ,םימי תכירא
 סאוו רעדעי ןוא ,,טינ זייּב ןייק םענייק ןוהמ אייז סייוו , םינ ךיז ןערעגרע

 , דניירפ א רערעייז זיא ,גנורהירעּב ןיא ייז טימ טמוק

 טרעװ ,טסייוו רהיא איו עּכעיל ןיפ ןוא ,ןעשנעמ אזא טּבעיל רערעי
 | | , טלא טינ ןעמ

 , "וינפּב וחבש םירמֹוא ןיא, טגאזעג וליפא ןעּבאה םימכח עשידיא איד
 איו ,רעּבָא ּביױל ,טראוונעגעג ןייז ןיא דניירפ ןייק ןעּביֹול טינ ףראד ןעמ זא

 אד ּבאה ךיא דנערהעװ ,תמא םעד ןעצוּפ וצ לעסיּבא זיא ,העמשרעפ ךיא
 םינ ךיז ףראד דניירפ רעזנוא .תמא םענייר םעד ןופ ןעגיוושרעפ לעיּפ רהעו
 לאז רע ןעװ ,ןעטנעמילפמאק עזעיד ראפ ,לעדיימ עגנוי א יװ ,ןעמהעשרעפ
 ,ןעגיוא יד רעטנוא םהיא רעּביא ןעדייר רימ סאוו ןערעהרעטנוא לאמא ךיז
 .רעפ ,תווינע ןייז ןוא ןיירא רע סאוו ,ךיז רעּביא ןערהאפרע סעּפע רע טלאוו

 , טינ וליפא טנימכעד

 רעזנוא ןופ גאט-סטרובעג םעד טנייה ןערעייפ רימ ,  ּבױל גונעג רעּבא

 , רהאי ....ןעראוועג גנוי זיא רעכלעוו ....דניירפ

 -ראפ םעוװ רע זא ,רעכיז ךיוא ןענייז רימ ןיא ןעשניוו רימ ,ןעפאה רימ

 ,ערניירפ ןעכאמ רעטייוו ןוא .רהאי גיצפופ טימ ךאנ גנוי ןערעוו וצ ןעצמעז

 . ךרע ןא ןהא ןוא רעיש א ןהא
 םורא רהאי סעדעי , ןעלמאזרעפ ךיז ןעלעו עדניירפ עללא עזעיד ןוא

 רעּביא ן'תמא ראָאּפ א ןעלהעצרעד םהיא ,דנײרּפ ןעמוג ןוא ןעּבעיל רעייז
 , רעגניא ןוא רעגניא ןערעװ ץלא ןעפלעה םהיא ןוא ןאזרעּפ ענעגייא ןייז

 וצ םייחל ןעקנירט רימאל ןוא רעזעלג איד ףיֹוא טּביה ,דניירפ ,טצעי

 ! גנוי רהאי . . . + ןעראוועג טנייה זיא סאוו רניירפ רעזנוא
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 ,גאטסטרוּבעג א ּוצ טנעזערּפ א ןעּבעגרעּביא ץןייּב

 א טימ ראדאסאּבמא םלא ךייא ּוצ טצעי םוק ףיא דניירפ רערעייהמ
 ןעּבאה ,ייז ןּופ רענייא ןיּב ףיא עבלעוו  ןעשיווצ עדניירפ ערעייא ,תֹוחילש
 ןעט , . , רעיא דֹובכל טנייה ןריטנעזערּפ ףייא לאז ףיא טרעדאפעגּפיוא רימ
 "ינגרעפ טימ טצעי סע ּוהֹמ ךיא ןּוא ,רהוא ענעדלאנ א טימ גאטסמרּוּבעג
 ,טייקראּבקנאד ןּוא ןעג

 ּוצ ןעּבילקסיֹוא טנעקעג ןעּבאה עדנירפ ערעיא זא םינ ּבױלג ףיא
 טויװ סאו רהוא א איװ טנעזערפ ןעדנעסאּפ רהעמ א גאטסטרוּבעג רעייא
 "נעמ ןטימ עינאמראה ןיא טּפאלק קיט קיט והיא סאוו ןּוא טייצ איד זנּוא
 יעג רער !רהּוא ענידעּבעל א ! גאטסטרוּבעג א זיא סאו ,ץראה סױעש
 ףױז טאה ןעּבעל רעייא ןּופ רעזײװ רעד ןא ךייא טלהעצרעד גאטסטרוּב
 ערעייא ןיא טייז רהיא ןעד ,ןנּז רעד ּוצ רעטנהעגנ ,רעטייוו קּורַא ןעּבעגעג
 רנאה ןיא טצעי טלאה ךיא סאו טייצ ענעדלאג איד ןּוא ,ןערהאי עטסעּב
 טצעי יופ ןא ףיז טגנאפ סע זא עשניוו עטסניע ערעזנּוא רעּביא ףייא טּביג
 ענעדעישרעפ ,ףאלעדער םאה רהּוא א ,ןעטייצ ענעדלאג עיינ ףייא ריפ
 וא ליװ ןעמ ועװ .שנעמ א איװ טקנופ ,ףאלעטיירש עניילק ןּוא ןעגנּוגעוװעּכ
 ףאלעפיירש עלא עזעיר ןעטיהּבא ןעמ וּומ ,גיטכיר ןהעג לאז רענייז א
 עּבלעז סאד--טייצ עגיטכיר איד ןעּבעג ּוצ םּוא עינאמראה ןיא וייז ןעלאז יז
 .םיִׁשּוח עלא ענייז ט'מ עינאמראה ןיא ןעּנעל ליװ שנעט רער ןעװ זיא

 ףיא סאוו רהּוא יד ןענינייארעפ ּוצ רימ טביולרע , דניירפ ,טצעי ןּוא
 ףיא :רימ ראפ טהעטש סאו רהּוא ענידעּבעל איד טימ דנאה ןיא טלאה
 טאלב-רעפיצ איד ןּוא ,דנאה ןיא ףייא טנעזערּפ ןעזעיד ןעּבעגרעּביא העג
 ענערלאג ,געט ענערלאג ,ןערנומש ענערלאג ןּופ ןעלהעצרעד ראנ ףייא לאז
 סאד ןּוא ,ךייא ׁשניו ךיא ,ןעמייצ ענעדלאג ןוא ןערהאי עגערלאג ןעטאנאמ
 ןעצשּונ ןּוא גנאל ןעבעל טלאז רהיא זא ןעמעלא זנוא ןּופ שנּואװ רעד זיא
 .קילג ןּוא דיירפ תחנ ןיא רהוא עזעיר

 ,התמש לעּב ןופ רעפטנע

 םענערדלאג רעייא טםימ ערהע לעיפ טכאמעג הימ טאה רהיא ,עדניירפ
 טינ ןיּב ףיא .רעטרעװ ענעדלאנ ערעײא טימ רהעמ ךאנ ןּוא , טנעזערפ
 רע איװ ןעדער לאז ךיא דניירפ רעזנּוא איו רעכאט-רהוא רעטינעג אזא
 סערעי וא ןרעביזרעפ ףייא ןעק ףיא רעּבא -- ףאלעדער ןּוא ףאלעפיירש ןּופ
 וא גאמ ןיא לאמ סעדעי ,ויא םע טעּפש איװ ןהעז לעװ ףיא ןעװ לאמ
 לעװ ,טנעזערפ ןעגיטכערּפ רעיא ןעקוקנא לעװ ךיא ןעװ םכאנ רעד ןיא
 -רעפ רימ ןעּבאה עכלעו עדניירפ איד טייקראּבקנאד םימ ןענאטרעד יא
 -כוּב איר טרהיפ רעגייז א ,ריירפ ןּופ ןעדנּוטש ענערלאג לעיפ יא טפאש
 איו רדסּכ זנוא טנאמרעד רעזייװ רעד ,ןעּצעל ס'נעשנעמ ןופ עירעטלאה
 טרהעאּב רימ טאה רהיא עכלעװ טימ רתוא עזעיד רעּכא ,זיא סע םעּפש
 ריפ טפאשדניירפ עניבייא רעזנּוא ןּופ עירעטלאהכוּב איד ןערהיפ ךיוא םעוו
 | .ןעצראה ןעצנאג ןײט ןּופ ףייא קנאד ףיא עכלעוו



 119 רענדער רעגאקירעמא-שידיא רעד

 עדער ןאשייאוידערג
 ,אקירעמא ןיא גנאל טינ ךאנ ןיא םאוו טסאג א ןופ

 ,בעילטאג ,ה ןופ

 | !ערניירפ עניימ

 ,טנייה ּבאה ךיא סאוו ןענינעגרעפ סאד ןעלעטשראפ טינ ךיז טנעק רהיא
 טאה דניק א סאוו םעד ּבעילוצ טרעייפ ןעמ סאוו ,בומדוי םעד ןענהאוודוציינ
 ,עלהוש-סקלָאפ עכילטנעפע איד טגידנעעג

 רעסיורג רעד .ןשייאוידערג סע טסייה ,אקירעמא ןיא .ָאד ךייא אייּב
 ןעמאנ א *?ןעמאנ א ןיא טגעיל סאוו, :טגאזעג טאה ,רעיּפסקעש ,רעדנעלגנע
 גנוגידנעעּב איד ןערעייפ ןערעטלע עשיריא ןא ,זיא טקאפ רער .םינ ראג זיא
 ,עלהוש-סקלָאפ רער ןופ ערהעל ם'דניק רעייז ןופ

 ראפ טולּב לעיפ יוזא ןעסָאגרעפ טאה ןעט ּואוו ,טלעוו רעטלא רעד ןיא
 ַאוא וצ ןעוועג הכוז טינ דיא רעד ךאנ טאה ,טייהכיילג ןוא טײהײרּפ רעד
 ןעשאלעג ,גנורליּב וצ דניק ןעשידיא סאד ןופ משראד רעד זומ טרָאד .דובנ
 ,טכער ןייק טאה רע ןיא ,טאווירפ ,טע'בנגיעגניירא איו ,טייז רעד אייּב ןערעוו
 ןיא םנערהעלעג טרעוו סאוו גנודליּב איד ןעסעינעג וצ ,רעדניק עלא טימ ךיילנ
 .ןעלהוש עכילטנעפע איר

 ןעשידיא םעד ראפ ךיז ןעמ טקערש ,טלעװ רעטלא רעד ןיא ,טרָאד
 רע ,וצ טינ םהיא ןעמ טזאל ראפרעד ןוא ,חמ ןעשידיא םעד ראפ .ןניזּפרַאש
 ,גנורעקלעפעּב רעגירעּביא רעד ןופ רעדניק איד טימ ןעמאזוצ ןעדליּכ ךיז לאז

 איד ןוא ,טרעהעגפױא האנש-האנק יניצומש ענעי םאה ,רערעיװ ָאד
 דניק ןעשיריא ּפאד ריפ ןעפא ןעהעטש ,ןעלהוש עכילשנעפע איד ןופ ןעריהמ
 ןעשיריא סאד ראפ מינ ארומ ןייק ןעמ טאה ָאד ,ןענרעל ךיז ןוא ןעמוק וצ
 ,ערעדנא איד רעּביאנעגעג טסייג ןייז ןופ ץנערוקנָאק רעד ראפ ,ןניזפרַאש

 וצ ןעוועג הכוז טסאה אוד סאוו ,קילג ןייד וצ ךיד רילומַארג ךיא ! דניק
 עמסעב ,עגנוי ענייד ןוא ןערעי טימ ךיילג זיא דיא רעד ואוו דנאל א ןיא ןעּבעל
 ,טסיזמוא ןעראוועג טכארּברעפ טינ ןענייז ,גנודליּב ראפ ןערהאי

 רהעז ןעוועג ןָא רעמיא ןופ ןעדיא זנוא אייּב זיא ,דניק ןייט ,גנודליּב



 עטסעּב איד זיא הרוּת, : םראווכירּפש סאד טמאטש ןעדיא זנוא ןופ ,מצמעשעגנ

 -רעפ ,ןעסיו וצ ןעשנעמ םעד טנערהעל סאוו םעלא זיא הרות ןוא ,"הרוחס
 ,ויא טלעוו עסיורג עזעיר סאוו ןעפיירנעּב ןוא ןעהעטש

 -םיוא ןוא גנודליּב רעד טימ לייוו ,גנודליּב איז ןרעהטעגרעפ ןעדיא רימ
 -םיורא ןעגיוא ערהיא ןענעפע טלעװ רער ןעפלאהעג רימ ןעּבאה ,גנורהעלק

 ,ן'רעלהעפ ערהיא ןעהעזוצ
 טּפשמ, ,ןעראוועג טגאזעג להאמ ןעטשרע םוצ זיא הרות רעזנוא ןיא

 םעד ריפ יא ,ךייא ריפ ןייז לאז ץטעזעג ןייא ,'חרזאלו רגל ,םכל היהי דחא
 -ָארּפ להאמ ןעטשרע םוצ טאה הרות רעזנוא ,רעגריּב םעד ריפ יא ,ןעדמערפ
 ריפ טייהיירפ ןערהעלקרע טלאז רהיא ,'היבשוי לכל רורד םתארקו, טרימאלק

 ,רענהאוונייא עלא

 ,יללעּב יטרעּביל, ךיז טפור סאוו ,קָאלג א ךיז טניפעג איפלעדאליפ ןיא
 ףיוא טצירקעגסיוא ןענייז יללעּב יטרעּביל, רעזעיד ףיוא ןוא ,קָאלג םטייהיירפ

 ,"היבשוי לכל רורד םתארקו, ןופ רעטרעוו ענעּבאהרע איד שילגנע
 -רענא רהאי דנעזױמ איירד רעּביא רעקלעפ עכנאמ ןעמונעג טאה סע

 ראפ טייהכיילג ןוא טייהיירפ ןופ ןָאיצאמאלקָארּפ ענעּבאהרע עזעיד ןענעק
 .ןעשנעמ

 "וק טייהשנעמ רעד ןופ עצעזעג ענעּבאהרע עלא וא ,קנערעג ,דניק ןיימ
 .ךוּב-ץעזעג רעזנוא ןופ ,הרוּת רעזנוא ןופ ןעמ

 ןעסעגרעפ טינ להאמנייק טסלאז .ןאשייאוידערג ןייד טנייה טסרעייפ אוד
 סע ,ןאהטפיוא גנורהעלקפיוא ןוא גנודליב ןופ חכ םעד טימ טסנעק אוד סאוו

 איד גילייה ריפ ןעטלאה וצ ןיילא רונ טינ ןענעל ןיא עּבאנפיוא ןייד ןייז לאז

 ןרעדנאז ,טייקגידנעטשנא ןוא םייקכילטנערא איד .טייהכיילג ןוא טייהיירפ
 ,ערעדנא ריפ ןענרהעל ךיוא עזעיר

 ףעשנעמ איד ןענרהעל וצ ןיא טלעװ רעד ןיא תוחילש ס'ןעדיא םעד

 "יא ןענעק טסעװ אוד ןוא דנאל ןופ ךארּפש איד טסנערהעל אוד !דניק

 עצמעזעג ענעּבאהרע ערעונוא עלא ןושל רעייז ןיא םינכש ענייד ןעּבעגרעּב
 ,מייהשנעמ רעד ריפ

 ןוא ןענרהעל וצ ןיא תוחילש סףעדיא א וא .טיִנ לחאמנייק םעגרעּפ

 .ןעשנעמ איד ןערהעלקפיוא
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 .רעטייאוידערג טאה סאוו לעדיימ א ּוצ
 ייקספיל םהובא ןופ

 . !עדניירפ עגיימ
 טאה ןערליּב זא ,גהנמ א ןעװעג זיא ןעטייצ עטלא איד ןיא ,לאמ א

 ,ןעכאק טנערעלעג ןעמ טאה ףאלדיימ .ףאלגניא טערליּפעג ראנג ןעמ
 | ,רהעמ טינ ןּוא ,ןעֶקאַּב ןּוא ןעשאוו

 ףאלריימ איד ןעטלאה ּוצ עיצאריּפסנאק ןימ א איװ ןעוועג זיא סע
 ,םינרעטסניפ טימ טלעגנירעגמורא ןּוא טייהמּוד ןיא ןעסיוטשעגּבא

 ןענייז ףאלדיימ איד ןּוא ,איירעפאלקׁש זיא םינרעטסניפ ןּוא םייהמוד
 רעהכאנ ןּוא ןערעמלע ערעיײז אייּב רעהירפ ןעפאלקש ןעוועג ראפרער
 ,רענעמ ערעייז אייּב ןעפאלקש

 , טייהיירפ זיא גנּודליּב ןּוא .גנורהעלקפיֹוא
 רעדא ןעפאלקש ןענייז ףאלריימ ּביֹוא ,עגארפ א ןעוועג אזלא זיא סע

 זא ,ןעּבֹױלג סאו ,רענעמ ,םֹויה"דע אד ףאנ ןענייז םע ,ןעשנעמ עיירפ

 איר איו איֹזא רעּבא ,ןעשנעמ עיירפ ןייק ןייז םינ ןעפראדר רעמיצנעיורפ
 -נייא ןעּביֹוהעגנא סרעטאפ ןעּבאה ,ץמאלּפ ןייא ףיֹוא םינ טהעמש טלעוו

 עירפ ןייז ּוצ רעמכעט ערעיז ראפ רעססעּב ףס א ןיא םע וא ,ןהעווצ

 .ןעפאלקש איװ ןעשנעמ
 "נאז ,ןעשנעמ םער איירפ רּונ םינ ןעכאמ גנּודליּב ןּוא גנורהעלקפיֹוא

 ןּוא לאזקיש ןייז טימ ןעפּפמעק ּוצ טייקכילגעמ א  םהיא ןעּביג אייז ןערעד
 ,רעטייװ ןהענ טינ םהיא ןעזאל סאוו ןעמייק איד ןעסיירּוצ

 ּומסיּב ןעמעללא ראפ ,ןאשייאוידערג ןייד טנייה טסרעייפ אּוד ! דניק

 -נעט איר ןעּבענעג ריר ןעּבאה עבלעװ ,קנאר א ןערעטלע ענייר גירלוש
 ,ןעסאלק איד ןעגידנע ןּוא ןערידוטש ,  ןענרעל ּוצ טייקכיל

 ּושסעװ גנודליּב ןיד טימ .םלעװ עיירפ א ריד ראפ ּומסאה טצעי
 ,םיֹורּב ןייד ןענעידרעפ ןענעק ,הלילח הטיֹונ ןּופ לאפ ןיא  ,ריד

 ןעפראר םיג ,גנודליג ןייד טימ ,ּומסעװ .ןערעװ רעטלע טפעוװ ּוד ןעוו
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 יא

 .ןעשיטניירַא טינ ךיז ןוא ןעדייר רענעמ איו ןערעה ןוא ןעמייוו ןופ ןעהעטש
 . ןדעטשדעפ ןוא ןעסיװ ןענעק טסעוו וד

 ןעריהעג ןעיֹורפ רעד ,חמדןעיורפ רעד זַא ,ט:וייצרעּביא דיז ןעּבאה רימ

 איד ןופ עזעיר איװ ןעפיידנעּב ןוא ןהעטשרעפ אוצ גיהעפ אױזַא עדארג זיא
 . רענעמ

 ,םענויּב םנאמ ןייד ןערהיפ ןענעק וד וטסעװ ,ןעהטארייה טסעוװ וד ןעוו
 ,רע יװ טקנופ ןעמפעשעג עגיהטענ עלַא טימ טנאקעּב ןייז

 -עג עטנענעלעטניא ראפ ןעטהעש טינ לָאמנייק ריד טימ ךיז טעוװ רע
 ןוא ןערעטלע ענייד ראפ , םהיא ראפ ערהע ןַא ןייז טסעוװ וד ןוא טפאשלעז

 | , נסּבלעז ךיז ראפ
 ןייז ןענעק יז זַא ,ןעועיװעּב ןעיורפ ןעּבאה ,רניק ןיימ + ,גנודליּב טימ

 עטצרע עטמהירעב , ןעטַאקָאװדַא עטוג , ןעטעטיזרעווינוא ןיא ןעראסעפארפ
 . ןערעינעשזניא ןוא

 רעמנהאנ רעד ןיא ,טעװ סאוו לעטימ עגיצנייא סאד זיא גנודליּב איד

 , ןַאמ םער איו םּופ ןעבלעז םער ףיֹוא יֹורְּפ יד זעלעטש ,טפנוקוצ
 רעד וצ זא ,ןעסעגרעפ טינ לָאמניק ךיֹוא םסלָאז ,דניק ןיימ ,רעּבָא

 -לעּב עטוג ַא ,ןעהטריוו ַא זיא ןעמ ןעו ןהעש רהעז ךיֹוא זיא . , גנודליּב

 . עט'תיּבה
 איו עּבלעז סאד ןהעטשרעפ וצ טייקכילגעמ איד ריד טינ רעמאפ רעד

 ןייז ןוא ןעקאּב ,ןעשאו ,ןעכאק ךיד םנערעל רעטומ יד ןוא , רענעמ איד

 טונ רהעז זיא סע רעּבָא ,ןוהמ ּוצ ןעגיהטענעּב טינ סאד וטסלָאז ,ןיהטריוו ַא
 ,םע טהעטשרעפ יורפ ַא ןעוו

 , טייצ רער טימ ,טסלאז וד , ריד שניװ ךיא . גלאפרע ריד שניוו ךיא
 -עג םעצנאג רעייז ןערהערעפ סאוו , ןעמאד עטמהירעּב יד ןוּפ ענייא ןערעוו
 ,ןעסעגרעפ טינ לָאמניײק ךיֹוא טסלאז וד רעּנָא .ןימ ןעצנאג רעייז , טכעלש
 ןוא ךאז ןייק ןעראּפש סאוו ןערעטלע ענייד ןעקנאד וצ ומסאה ראפרעד זַא
 עטרעלקענפיֹוא ןוא עטערליּבעג ענרערָאמ ַא ןערעװ טסלאז וד ךיז ןעהימעּב

 ! עמאר
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 מיי 4

 ,םותי א ןופ ןאשייאוידערג םוצ
 ,ןאמכאה ,9 ןופ

 !טסעג עמלעמאזרעפ עהטרעוװ עניימ

 רעטכיועג ערעטנומ ןּוא עשירפ ,עגנּוי איר ןהעז ּוצ רהעז טהערפ ךימ
 ןועייפ ןעפלעה ּוצ ןעמוקעג ןענייז סאו ,טלעמאזרעפ אד רעדניק איד ןּופ

 , . + ןּופ ימראפ ןאשייאוידערג איר

 איד איו םייצ ערעכילקילג ןּוא ערענעש ,ערעסעּב ןייק אמשינ זיא םע
 רעייא ןיא ןּוא רעדניק עלא טייז רהיא ,ןעשנעמ א ןּופ דנעגוי עטשרע
 שנעמ א .יזא טּוג רהעז זיא םע .ןעסעגרעפ םעלא רהיא טליוו טייקרעטנּומ
 ,ףיז טיירפ םע ןעװ טּפױהרעּביא ,ןעּכעל םעד טימ ןעיירפ ךיז לאז

 ,ןעשנעמ ןעגנּוי רעזנוא ּוצ רעטרעוו עכילטע ןעגאז רעּבא לי יא
 ,החמׂש איד אד ןיא טנייה ןעכלעוו ּבעילּוצ

 רע ,רעטאפ ןייד טּביױרעגקעװא ריד ןּופ טאה טאג !דניירפ רעגנּוי ןיימ
 א ןּוא עטראצ א זיא איז , רעטּומ א טימ זיולּב םותי א ןעזאלעג ךיד טאה
 רעכיילג לעיפ טלאוו סע .ףליה ןייד קראטש טגיהטענעּב ןּוא יורפ עכאווש
 ,ריד ראפ איז רעדייא ןוהט םעּפע רהיא ראפ טסלאז אוד זא ,ןעווענ

 ןּוא - ןעדנעוו-וצנא - עכילגעמ סעלא ןעסאלשטנע זיא רעטומ ןייד רעּבא
 זױלּב ןעניימ ףילקריוו לאז איז ןעװ .ךיז טינ טניימ איז .גנּורליּב ןעּבעג ריד
 -רע ןייז רעדא הכאלמ א ןענרעל ןעקיִׁש טנעקעג רעסעּב ךיד איז טלאוו ,ףיז
 םיֹורְּב ןייד ןענעידרעפ ןענעק ןיֹוׁש טסלאז אוד םּוא .םיפא ןייא ןיא ּואוו-ץיג

 ןּוא ,הכאלמ עטסעּב איד ןעּבעג ריד ליו איז ,םינ איז ליו סאד ,ןיינ
 ,ןאיסעפארּפ עטעדליּבעג א זיא םאד

 ּואו ,להוקס קילּבאפ א ןופ רעטייאוידערג טצעי טסאה אוד ,דניק ןיימ
 ןייד זיא ןעגעוומסעד ןּופ . ןיהא ויּב םיװ רהעז ,טייװ רהעז ףאנ זיא םע
 "אל ךיד ןוא ןערעװ וצ דעימ טינ לאמנייק ןעסאלשטנע רעטומ ערנעּבעיל
 ,ןענרעל ןּוא ןערידומש רעמייוו ןעז
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 רעטּומ הנמלא ןייד סאו רעפּפא םעד ןעסעגרעפ טינ טסראט אּוד
 | ,ןעגעװ טענייר ןופ טגנערּב

 ףענרעל םּוצ םעדאהטעמ ןּוא ןעלמימ ענעדעישרעפ ןאראפ ןענייז סע
 יּוק טינ ןּוא יקעּב טפעל ןייז, ,ןעלייא טינ ףיז ,ליופ ןייז לעסיּבא ןעק ןעמ
 . , מפנוקוצ רעד ןיא קראטש ןעק

 ,גיסיילפ טסיּב אוד זא ןעזיוועּב  טאה טייהנעגנאגרעפ ןייד ! דניק ןיימ
 ,טפאשלעועג עשירפ ןּוא עיינ ןיא טסמוק אּוד ,רעטלע טסרעװ אּוד ,רעּבא
 רעדניק ראפ ,רעדניק עטכעלש ראפ .ףיז טיה ,ריד ףיא ןעראוו ראפרעד ןּוא
 ,גנוּבערטש רעגיטכיר א ןהא ןּוא לעיצ א ןהא ןעּבעל סאוו

 םּוידּומש םעד ןעכאמכרּוד ןהעז ןּוא גיסיילפ ןייז ףראד דניק סעדעי
 -עהטמ ךאנ ,רעגיסיילפ ףאנ ןייז טספראד רעּבא אּוד .ףילנעמ איו לענש יוזא
 עכאווש א ןױלּב טסאה אּוד ןּוא םותי א טסיּב אוד לייוו ,עלא איו רעגיט
 ,ריד ראפ ןעגראז ּוצ רעטּומ

 ּיק לאמא זומ סע .רעמיא רעטּומ איד טינ ןעק ריד ראפ ןעגראז ןּוא
 "נא ןּוא הימ רערעי ראפ ןעניולעּב רהיא !טסלאז אּוד ןעװ ,טייצ א ןעמ
 | , גנוגנערמש

 ור ןעװ רעּבא .םינ לאמ ןייק רהיא ּומסנעק ,ןניז ן'תמא ןיא ,ןעניולעב
 -סיוא ,לעיצ א טימ ןערידּומש ןּוא ףילמרעצ ,לערע ,םּונ ,ווארּב ןייז טסעוו
 ,ףילקילג ןייז רעטּומ ןייד טעװ ןאד ,טפאשלעזעג עטכעלש ןעריימ

 זא ,ףאה ףיא , ןאשייאוידערג רעגיטנייה ןייד ּוצ יד רילומארג יא
 .ץרעה םעגנּוי ןייד ןיא גנאלקבא ןא ןעניפעג ןעלעוװ רעטרעװ עניימ

 ןייד ,דנוזעג ןייז טסלאז אּוד יא ,םצעי יד ׁשניו ףיא םאוו םעלא
 -ייא תחנ ןהעז יצןעּבעלרער ריאטלאזןעמאזוצ ןּוא ,דנוזעג ןייז לאז רעמּומ
 | | | .ןעמייווצ ןא רענ

 "יפרע עלא יז טסנעק אוד ראנ ,עסיורג ןענייז ,דניק ,ןעטכילפ ענייד
 אור זא ,ּבױלג ךיא ןּוא .לכֹׂש טימ ןעלדנאה ראנ טסעװ אּוד ּבױא ,ןעל
 זוא ,ןעהעווצנייא רנאמשר)פ ןעכיילג ןּוא גנוגעלרעּביא ,לבׂש גּונעג טסאה
 ,ןעגעוו-הבומ ןייד ןּופ זיא ,ריד גאז ףיא סאוו םעלא
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 . ןאשייאוידערג סנהוז ןייז ּוצ רעטאפ א ןופ
 ,ּבעילטאג .ת ןופ

 ! ערניירפ עניימ
 ,שיריא ,ןושל-עמאמ רעזנּוא ךיז ןעשיווצ ןעדער ןעלעוװ רימ
 באּפ טנידנעעג טאה רע ןעװ גאט םעד טנייה טרעייפ דניק ןיימ

 'ג הבז ןעּבאה רימ סאו ,בומ םוי רעסיורג א ,בומ-םוי א זיא םע ,להּוקמ

 :כער עּבלעז איר ןעּבאה רעדניק ערעזנוא ּואו ,דנאל א ןיא ןעּבעל ּוצ ןעוו
 .רענהאוונייא ןּוא רענריּב ערעדנא עלא איו גנורליּב ּוצ

 ףאנ ,דניק ןיימ ןהעז וצ ןעּבעל ןיימ ןּופ דיירפ עטסכעה איר זיא סע
 -נעסיו עגיהמענ איר םימ טנעפאוועּב יוזא ןיוש ןּוא ,טראצ ןוא גנּוי .יוזא
 ןעּבעל ןּופ ףּפמאק םעד ןערהיפ ּוצ ןעמפאש

 יםיוא ןענעק רימ ןעװ דיירפ עטסערג איד סאד זיא ןעדיא זנּוא ראפ

 גנאל ןיוׁש ןעסייו רימ . גנודליּב ןעסינעג ןעלאז רעדניק ערעזנּוא ןערהיפ

 ,טלעװ איד ןערעינער גנּודליּב ןוא לכש זא ,דוס םעד ןופ
 ! ןהוז ןיימ ,ריד ּוצ ,טצעי

 ּבאה ,ןערהאי ענייד ןיא ףיא ,להוקס קילּבאּפ טגידנעעג טנייה טסאה אּוד
 יסיה ןּוא עיפארגאעג קיטאמעהטאמ ,ףארפש ןופ טסואװעג לעיפ יוזא םינ
 טסהעטשרעפ אּוד סאוו ןענאטשרעפ םינ ּבאה ,ןערהאי ענייד ןיא ףיא ,עיראמ

 ללבּב ןעשנעמ איד ןוא ,רעטסניפ זיא ,םוק ףיא ןענאוו ןּופ דנאל סאד לייוו
 .םינרעטסניפ רעטסערג רעד ןיא טראד ןעמ טלאה ,טרפּב ןעדיא איד ןּוא

 ריד ןעּבאה יײז סאוו קנאד א ןערעטלע ענייד גירלּוש ּוטסיּב ,ףילרימאנ
 וטסיּב קנאד ןעטסערג םעד ,רעּבא ,ןענרעל םּוצ טייקכילגעמ איר ןעּבעגעג

 -ליּבעג א ןערעװ ּוצ ןעטייקכילגעמ איר ריד טינ סאוו ,דנאל ןעזעיד גירלּוש

 אּוד זא ,גנאפנא ןא ראנ ןיא םאד זא ,ןעפאה ןעליו רימ .שנעמ רעטעד
 ןעהעטשרעפ ןּוא ןענעק ןּוא ןערידּוטש ןוא ןענרעל רעטייוו רעטעּפש טסעוו
 זוא .ןעגאז ריד ףיא לעװ ףאז ןייא ףאנ ,מצעי איו רהעמלעיפ ,רהעמ ךאנ
 ,דנאל ןעזעיר גירליש טסיּב אּוד סאוו ןעסעגרעפ םינ לאמנייק טספראד אור
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 א ריד םיג ,להוקס קילּבאפ ןיא ןעמונעג טסאה אּוד סאוו גנודליּב איד
 "עיר ןיא רעגריבא ןּופ ןעטכילפ איד ןהעטשיועפ ןּוא ןעסיוו .ּוצ טייקכילגעמ
 . דנאל ןעז

 ,שנעמ רעגירנעטשנא ןּוא רעווארּב א ןייז ּוצ ,זיא םכילפ עטשרע איד
 םעד ןעצטונ ןעגנערּב יא ,רעטלע ענייד ןענױלעּב יא ּומסעװ טימרעד
 ןעזעיד ןּופ עצמעזעג איד ןעגלאפעּב ונ יא טכילפ עטייווצ איר ,דנאל
 רעד איו רעגניטכירפיֹוא ףאנ --גימכירפיֹוא ןּוא ףילרהע ,ףילטקניּפ ,דנאל
 ! טסירק

 אוד ןעװ רעמעּפש ראנ ,לעיפ טינ טסהעטש"רעפ ,דניק א ףאנ טסיּב
 -יימ ןא ןרעניארע ףיז ּוטסעװ ,ןהעטשרעפ רהעמ ןּוא ןערעו רעטלע טסעוו
 ,ןעפיירגעּב רעסעּב אייז ןּוא רעטרעוו ענ

 יסערג רעד ןיא ,ןעטייז עלא ןּופ ןרעלהעפ ןעמ טכּז ןעריא זנּוא ףיוא
 ןעמ ןוא ןאשיּפסאס ,טכאררעפ ם כ זנוא ףױא ןעמ טקוק טייהיירפ רעט

 -נולדנאה ענייד ןעלאז ראפרעד .ערעדנא ןּופ איו רהעמ זנּוא ןּופ טרעראפ
 ּוצ םּורא ןעכוז םינ לאמנייק ןּוא גידנעטשנא ,ףילרהע ןייז ,לארעּביא ןעג
 ,ןעגלאפעּב סעלא טקעריר ןרעדנאז ץטעזעג סאד ןהענ

 ךיז טעדנעוו איז ,לעמיה ןעטימ ןּופ קעווא ןיוׁש זיא ,רעדייל ,ןנּוז ןיימ
 טׁשרע טלאה רעּבא ןנװ ןייד ,טייז ברעמ ּוצ "ראש טסעװ יהד ּומ, ןיוש
 םג יתיה רענ, לעטרעװ א רימ ןעּבאה ןעדיא זנּוא ייּב ,ןהעגפיוא ןיא טצעי

 טלא ןיוׁש ןיּב ףיא ,דניק א ןעוועג ןיִּב ףיא ",בוענ קידצ יתיאר אלו ,יּתנקז
 וא "ןעקייסראפ ןעמ טסענא ןא, ןהעוענ טינ ףאנ ּבאה ךיא ןּוא ,ןעראוועג
 ,טיױנ ןיא ןייז לאז ׁשנעמ רעבילרע ןּוא רעגירנעטשנא וא

 רעמוג א ןייז ףױא טסעװ איד ןּוא , גימכירפיוא ,ףילרהע ,ווארּב יז
 ,טייל אייּב ןּוא טאג אייּב ׁשנעמ רעטעטבאעג א ןּוא ןהװ רעמונ א ,רענרינ
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 ,רעיאל ןופ ןאשאייאוידערג א וצ
 ,גרעּבנייפ ,ווער ןופ

 ! ראלעסנאק ןוא דניירפ רעהטרעוו ןיימ
 ,ָאָאל-טע-ראלעסנאק לוטימ םעד ןעטלאהרע וצ ןעוועג הכֹוז טסאה וד

 , טאקאוודָא רעדָא ,רעיִאל
 סאד טעטערטרעפ סאוו רענייא ןייז וטסעו ,רעטייוו .ןוא ןָא טנייה ןופ

 ןופ דלושנוא איד ןעזייוועּב וצ טכוז ןֹוא ןעכאווש םעד טגידייהמרעפ ,ץעזעג
 | . ןעגירלושנוא םער

 ! דניירפ ןיימ
 ץמיזעּב ךיא ,שנעמ רעכאפנייא ןַא ןיּב ךיא ,  רעיָאל ןייק טינ ןיּב ךיא

 ערעיראק ןייד ןיא ןעמוק ץטינוצ ריד טעװ סאוו גנורהַאפרע לעסיּבַא רעּבָא
 , טאקאוודַא סלַא

 רעיָאל רעדעי זוא ,קלאפ ןעשיווצ ןעּבױלג רעמעטיירּברעפ א ָאד זיא סע
 . קינעשאמ ַא ,רעלרניווש ַא ,ןאמאלראש ַא זיא

 .ןעניל רעסיֹורג ַא זיא סע ,רהעמ ךָאנ ,תמא טינ זיא סאד

 רערייל זַא .ןעּבעג וצ ךיא זומ .םייהרהאוו יד ןערעדליש ּוצ םוא ,רעּבָא
 . םרעיָאל עכלעזַא ָאד ךיֹוא ןענייז

 ענייא ,ןעבאזרּוא ייווצ ןעּבעגעגנָא טרעוװ סע ּיֹוזַא יז ןענייז סאוו ראפ

 עטייווצ יד ןוא ,רעיָאל סלַא ןעקילגעּב טינ ןעמ ןעק לערניווש ןהָא לייוו זיא
 -ארפ ַא ראפ סאוו-ייּב ןעּבראדרעפ זיא שנעמ רענעּבכראדרעפ ַא זַא ,זיא
 , ןייז םינ לאז רע ןָאיסעּפ

 ,עשלאפ ַא זיא רעּבָא עטשרע יר ,עגיטכיר ַא יא גנוטפיֹוהעּב עטייווצ יד

 עכילטע ןוא עגידנעטשנַא רהעמ ,םרעיָאל לעסיּב עשּביה ַא ןעק ךיא

 רעסעּב טכאמ סע רעװ ןעגָאז ריד ךיא לעװ רעּכָא ךימ גערפ , סעקינעשאמ
 -מיא ויא רעיא רעכילרהע רעגידנעטשנַא רעד זַא ,ריד רעכיזרעפ ךיא .סיֹוא
 יּבֶא רעסעּב רעמ

 -ענ ןוא רעלדניווש ַא טימ טלעדנאה רענייא ןעוו + םוראוו וטסייוו ןוא

 מינ םהיא לאמ ןעמייווצ םוצ ןיוש רע לליוװ ןנאד , זיא רע רעװ סיֹוא טניפ

 רע ליװ , רעיָאל ןעכילרהע ןַא טיט רעּבָא טלעדנאה רענייא ןעװ . ןענעק

 . רניירפ ענייז ךיוא םהיא טרידנאמאקער רע ןוא רעטייוו ןעלדנאה
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 ןערעװש ַא גנאפנָא ןיא םאה רעיָאל רעכילרדע רעד , תמא זיא סע
 ןאד ,ןאמ רעבילרהע ןַא זיא רע זַא ,םיֹוא רעּבָא ןעמ טניפעג םיוק .ףּפמאק
 , ןעטנעילק ןייק ןיֹוש םהיא מלהעפ

 -ייז ךרוד ןעראוועג טמהירעּב ןענייז ,סרעיָאר עטסכייר ןוא עטסערג יד
 , טייקבילרהע רע

 רעדָא ןאזירפ ןיא קעװַא טינ ןהעג יז ּביֹוא ,רעדעיו סענאטאלראש איד
 ןערעוו ,םרעיָאל םיֹוא ראפ טכאמעג ,טסייה סאד ,דרראּבסיד טינ ןערעו ייז
 -לאוו סָאװ ןעמאקאוודַא-לעקניװ רעדָא סרעטסוש טפור רהיא איו רעּבָא יי
 , םטראק םייאּפ יד ןיא ןעּכעל ןעצנאג סאד ּפָא ךיז ןערע;

 ןוא וד סאו ,טקאפ ַא ןיא אד ריד גאז ךיא סאוו סאד !  דניירפ ןיימ
 . ןעסייוו ערעדנַא עלעיפ

 -רהע ןוא ןעגיטביר ןיפיֹוא ןהעג טסלאז אוד זַא ,הצע ןיימ זיא ראפרעד
 . געוו ןעכיל

 טמוק רענייא ןעוו ,ןעגיֹוא ענייד ןעדנעלּברעפ לאמנייק לאז ראלאד רעד
 ; רעיאל ןייז ןייז םינ טסנעק ויז זַא םהיא גָאז ,םענויּב רעקורק טימ ריד וצ
 וד ןוא גנוגידייהמרעפ ןייד טגנאלרעּפ רעגידלוש רעדָא בנג רע'תמא ןַא ןעוו
 -עי ןעוו ;טינ םהיא גידייהמרעפ ,ןאמ רעכילרהע ןייק טינ זיא רע זַא ,טסייוו
 -רעפ סאד המרעוו טסיּב וד זַא ,םהיא גייצ ,ריד ןיא ךיז םעיֹורמרעפנַא דנאמ
 | , ריד טקנעש רע סאוו ןעיֹורמ

 -ַא ןופ שנעמ רעכאפנייא ןּוא רעטסארּפ ַא רייז אוצ טגָאז םעללַא םאד
 , גנורהאפרע רעשיטקארפ

 וצ ליֹואוו ןוא ריד וצ ליֹואוו ןייז טעוװ סע ןוא ,טראוו םעדעי ךאנ גלָאפ
 , קילג ןייד ןיא טריסערעטניא ןענייז סאוו עזעיד

 יייא ענייז ּוליִפַא מלעװ עצנאג ירד טסאה ,רעלדניווש ַא ,ןאמאלראש ַא
 . ןענעק טינ םהיא ןעליוו דניירפ ענענ

 ןופ טנעמאדנופ םעד ףיֹוא רעּבָא , ךילרעווש גנאּפנָא ןיא זיא ךילרהע
 . ןינּב ןעמסערג םעד ןעיוּבפיֹוא ןעמ ןעק , טייקכילרהע

 איו ןהאמעגפיֹוא רהעמ להָאמ ַא ןעבאה ןעשנעמ עטסארפ עכאפנייא
 -אװדַא ןייד ראפ םארגארפ ַאזַא קעװַא ריד לעטש ןּוא ריּבורפ .רעכיּב טסקעט
 , גלאפרע ןערנעצנעלג ןייר ןהעז טסעװ וד ןוא , ערעיראק ןעטאק
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 ,ראטקאד א ןופ ןאשייאוידערג רעד וצ
 .ץגאוק .ה ןופ

 ! ראטקאד ןּוא דניירפ רעהטרעוו ןיימ

 רעדא ,םילֹוח אפֹור לעטימ םעד ןעצטונעּב ּוצ ערהע עסיורג א זיא סע
 .ןיסידעמ ווא ראטקאד .סע טפּור רהיא איו

 זױלּב ,ןיסידעמ ווא ראטקאד רעד זיא ,העטשרעפ ךיא איו םיֹול ,רעּבא

 "עג טינ טייצ ןיק ףאנ רע טאה המשנ איד ןּוא ,ףּנ םעד ןופ אפור א
 . ןערידוטש ּוצ .מאה

 אפור לעטימ םעד ןענעירק טנעמעג טלאו ףיא זא ,עטּפױהעּב ךיא

 ןעניז ןעלטימ עבלעזא איװ יֹזא ראנ ,לואס יהד ווא ראטקאד ,המשנה

 ןּוא ןערהאפרע ּבאה ךיא סאו ןעּבעגרעּבא זױלּב ריד ףיא לעװ ,אמשינ

 ,העטשרעפ
 א ןעצטױעּב ּוצ ,טסייה ,ןייז ראמקאד א וזא ,מעטּפיוהעּב טרעװ סע

 .תמא טינ זיא סאד רעּבא ,רהעמ טינ ןּוא דלעג ןעכאמ ּוצ םּוא ןאיסעפארפ

 ערעדנא ךס א ײּב ןעמ ןעק ,דלעג רהעמ ןוא רלעג לעיפ ,רלעג ןעכאמ

 ןעגנאל ןּוא ןערעווש אזא ןעּכאה טינ ראג ףראד ןעמ עכלעװ ּוצ ,ןעבאז
 םעּפע ףאנ טאה ןיצידעמ טרידּוטש סאו רעד רעּבא ראמקאד א ,םוידומש

 ,טלעג ןעכאמ ןופ ןעזעיר איו לאעריא ןרעדנא ןא

 טינ רלעג ןיא ףאד ןּוא ןעּבעל ןיא ףאז עגידנעווהטױנ א זיא דלעג

 ןא אד ןיא םע .ףילקילג טינ ןעמ טרעװ ןיילא דלעג טימ זיױלּב ,םעלא

 ,המשנ איד ןעלעטש ןערעירפוצ זיא סאד ןּוא ,קילג םערערגא
 ןעשיוצ עטעקיטע רעדא לאראמ עסיוועג א טשרעה סע זא ,סייוו ףיא

 רעד זיא רע זא ,ראטקאד ןייק םינ טזייטרעוודא ,ןעמעלא ראפ ,םיריוטקאד

 רעגירנעטשנא רעד טעװ ןאד ,לוכיײלּכה רעד , רעגיטלאוועג ,רעטמהירעּב

 םינ ןעניז סאו ןעכאז ןערירק ּוצ ןעמהענרעטנוא טינ ךיז ראטקאד

 . ןערירוק םּוצ
 ,טנעיצאפ םעד ןעלהעצרעד םע לאז רע גיהמענ שינ ּוליפא זיא םע

 .ןעליה םעלא ןעק רע זא ןערעלקרע טינ ףילטנעפע ףיוא ףראד רע רעּבא
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 עמיוועג טהעטשרעפ ןּוא טסייו סאו טפאשנעסיו א זיא ןיצידעמ איד
 ,טינ ףאנ רעמייוו ןּוא ,ץענערג א ויִּב ןעכאז

 רע וא ,ןעטּפױהעּב ּוצ ױאטקאד םעד וליפא טּבױלרע ץטעועג סאד
 םינ גיפיולראפ ןענייז סאו ,ןאשּפמאסנאק עשלא ןּוא רעסנאק ןערירוק ןעק
 רעּבא סאו טואל ,עטצרע ןופ עטעקימע רערא לאראמ איד , ןערירוק םּוצ
 , ּוצ טינ

 .עמעקיטע עטּוג א ןוא לאראמ רעטּוג א זיא סאד
 טכאמעג ןעּבאה ןעשנעמ .טייז רעלעירעטאט ועד ּוצ רימ ןעמּוק טצעי

 ןופ לעװימ םעד ןערירוק ּוצ תֹואופר ןּוא שניסידעמ-טנעטעּפ ןּופ דלעג
 ,ראטקאד ןייק ןיז םינ עדארג ןעמ ףראד ּו:רעד רעבא ,ןעגיוא רענהיה
 ןעצרנעטשנא ןעדעי אב טעטכארעפ ןיא ,םֹע טוהמ סאוו רעד ןוא
 .ןעשנעמ

 טרהעעג ,ףייר רהעז .,ןעראוועג ףייר םיריוטקאד ןענייז רעּבא ןעגעגאד
 -ייז ךרּוד זיױלּב ,אוומסנאמאלראׁש ןהא לעדניווש ןהא ,ּוצרעד טעטכאעג ןוא
 ,םּוירּומׁש ףרוד ןעװעג זיא סאד .עסינטנעק ןוא טסנידרעפ םענעגייא רע
 ,ןאיסעפארּפ רעד ןיא גנורהאפרע עגיטכיר ןּוא עסערעטניא

 וצ ןעגנילעג סע טעװ ריד ןּוא , דניירפ ןיימ , געװ ןעזעיר ןיא גלאפ
 ,ראמקאד רעטמהירעּב ןוא רעפיורג א ןערעוו

 רהעז זיא ןעּבעל סנעשנעמ א וא ,ןעסעגרעפ טינ לאמנייק ּוטסלאז ,ןאר
 ןּופ םעזעיר איװ רעגיטכיו לאמא זיא ןעּבעל סןאמערא ןא ןוא ,רעייהט
 . ריבג א

 טימ ,רובּכ טימ ןאיסעפארּפ עטרהעעג ןייד ןעריציטקארּפ טסלאז אּוד
 רערהערעפ ןעפיוק ריד ּוטסעװ ןאד .להיפענמימ ןּוא ןעמראּברע ,תונמחר
 ףיז ןּוא טסנּוק ןייד ףױא ןעזאלרעפ ךיז געמ ןעמ זא ,ןעסיוו ןעלעװ סאוו
 ,טייקכילדניירפנעשנעמ רערהאוו ןייד ףיוא ןעיורטרעפ

 ףױא ןעּבאה .טלעװ רעד ןופ עטצרע עטסטטהירעּכ ןּוא עטסערג איד
 ,לעיצ רעייז טכייררע ןפֹוא אזא

 סיוא ןּוא טסנוק רעד ּוצ עּבעיל סיוא טייּבראעג יז ןעּבאה גנאפנא ןיא
 -עגנייא טלעװ איד טאה רעטעּפׁש , טייהשנעונ רעדנעדייל רעד ּוצ עּבעיל
 ,ןעיורמרעפ סאד ןענעידרעפ יז זא ,ןהעז

 -ראה ןעצנאג ןיימ ןּופ ,ףאה ךיא ןּוא ,ראטקאד ,קילג ריד שניוװ ףיא
 .שנעמ רעווארּב ןּוא רעכילרהע םלא ןיירגלאפרע ןהעז ּוצ ךיד ןעצ
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 .תיּבה תּכונח
 םייחל גידנעגאז דניירפ ןעטּונ א ןּופ רעטרעוו ראַּפ א

 ,ןאספלאוו ,ה ןופ

 ! תיּבר לעּב םייחל
 םצעי ויּב .םינ ןעגעיל ןיק ףיא גאז ,תיּבה לעּב גאז ףיא זא םצעי

 טייז דנוצא רעּבא ,תיּבה-לעּב ןייק טינ ןכׁש א ןעװעג ראנ רהיא טייז

 טינ רהעמ ןיֹוׁש ףראד ךיא ןּוא זיֹוה רעזעיד ןּופ רעמיהטנעגייא רעד רהיא

 *!תיּבה לעּב םייחל, תמאּב גאז ףיא ראנ ,רּוהנ יגס ןֹוׁשלּב ןעדיי

 ,וה ןענייא ןיא טפיוקעג טאה רהיא ,ןעפלאהעג ףייא םאה טאג

 טייז טצמעי ןּוא ,תֹוריד עדמערפ ןיא ןעננייא םינ רהעמ ךיז טפראד רהיא

 םילכו האנ הריד ,האנ הֵׁשֹא :תֹולעמ עטוג עלא טימ טשנעּבעג ןיֹוׁש רהיא

 ,זיֹוה ןעגײא ןייא םאה ןעמ ןעװ ןעּבאה ראנ ןעמ ןעק סאד ןּוא ,םיאנ

 ענהעש א יא ןייז ראנ ןענעק םילּכ ענהעש ןּוא ,יֹורפ ענהעש א ,האנ הׁשֹא

 איד ןיא טצראוושראפ יֹזא טרעװ יֹורּפ עטסנהעש איד לייוו ,זיֹוה ןעגייא

 -ראפ ענהעש ןעגעװ .ןייז אּוצ ןהעש ףיֹוא םרעה איז זא ,תֹוריד עדמערפ

 ,םמּור ערמערפ ןיא ןעּבאה טינ ןעק ןעמ זא ,טינ עדייר ןיק זיא רושטינ

 לּת א סעלא ןּופ טרעװ םנעמייווצ ןּוא ןעלעטש ּוצ ּואו אמינ זיא םנעטשרע

 ןאד ףאלעקניו רעיפ ענעגייא ףיֹוא ןיֹוׁש טכירקרעפ ןעמ זא רעּבא ,גידנעפומ

 יװ ןּוא .שירפ ןּוא גנוי .ןהעֹׁש קירוצ םרעװ איז ןּוא פא יֹורפ איד טּכעל

 ּוזיֹוה ןעגייא ןייא ןיא לעּבעמ ענהעׁש טינ סע ןעמ אה

 ירד עלא איד םימ טשנעּבעג טייז רהיא !תיּבה לעֶּב רעּבעיל אזלא

 ןיא זיא החמׂש רעיא ןּוא .םיאנ םילכו ,האנ הריד ,האנ הֶׁשֹא ןעכאז

 ןוא קילג דנױעג זיוה רעזיד ןיא ןעּבעג ףיא לאז טאג .החמׂש עיתמא

 מאה רהיא ,תֹוחמׂש ףיֹוא ןעדאל רעמיא זנוא טלאז רהיא ןּוא הסנרפ

 ,תֹונּותח ןּוא םיםיאנת ןעכאמ אּוצ ּואו ןאראפ זיאיס ,סמּור עמיורג

 ! םייחל ! םייחל
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 ימי?

 ,תיּבה ךונח טאווירּפ א ּוצ
 , ןיבור ,א דנערווער ןופ

 ! ערניירפ עניימ

 ףּוניח א ּוצ ןעדאלעגנייא זנוא ןעּבאה ןיהמייו ןּוא המריו רעזנּוא
 , תיִּבה

 יוױה א ןעמעראוונא *,גנימראוו וּואהי א סע ןעפור רעדנעלגנע איד
 לא רעד ןיא ,רעגיטכיו א רהעז ןּוא ןעמאנ רעטנאסערעטניא א זיא סע
 "רעיפ ענייז טאה רענייא רערעי טעמּכ ןא גהונ ףיז ןעמ זיא טלעוו רעט
 -נאג םאד ּבא רימ ןענהאוו ,טלעװ רעטריזיליוויצ רעד ןיא ,אד ,ףעלעקניוו
 ןּוא ס'םענעי ןעגראמ ,ןכש ם'םעד רימ ןענייז שנייה ,תונכשּב ןעּבעל ןעצ
 | ,ם'נעטירר א ןעגראמרעּביא

 א ללארעּביא טשרעה ןיימעגלא ןיא ןּוא ,דמערפ זנּוא ןענייז טנעוו איד
 ,טייקנעריורפרעפ א ,ןיינ .טייקמלאק א ןּוא טייקלהיק

 יו ןעהעג רימ ןעזּומ ,גנונהאו איד ןא ןעמעראוו רימ רעדיײא ךאנ

 ןעפערט רימ ןּוא ,ּפאק םעד ןעגעל ּוצ קעװא ּואװ ץטאלּפ א ןעכּוז רעמ
 -- ףעלרעמיצ ענעריורפרעד ןּוא ףעלעקניװ עטלאק ,טנעװ עדמערפ רערעיװ

 , ךילדניירפנּוא ןּוא טלאק
 סעלא וא רעכיז רע זיא ןאד ,זיוה א ןיילא 'ועּבא טפייק רענייא ןעוו

 ףוניח רעד טסייה ראפרעד ןוא .םעראו ןּוא ףילדניירפ ,שימייה טרעוו
 המריוו רעד "גנימראוו זואה, א ,רענאקירעמא ןּוא רעדנעלגנע איר ייּב תיּבה
 ,וױה םאד ןעמעראוונא ןעפלעה ּוצ ייז עדניירפ ןייא ןעדאל ןיהטריוו ןּוא

 ,םיּתב-ילעּב איר ןענייז יז ּואוו ,ףעלעקניוו-רעיפ ענעגייא ערעייז ,גנונהאוו איד
 ענעגייא ערעײא ּוצ קילג ףײא ׁשניװ ףיא . . . , םעסימ ןּוא ,רמ

 ראפ .ךיז ראפ טפיוקעג טםאה רהיא סאוו זיױח רעיא ּוצ ,ףעלעקניװ רעיפ
 ,םיתּביילעּב ,רעמיהטנעגייא טייז רהיא ּואו ,רעדניק ערעייא

 א ןיא ןענהאו ףױא ןעק ןעמ .רועיש ןייק אטשינ זיא טייקרעסעב ּוצ
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 {םוג ץנאג ןענאטשעגנא ףיא טלאו םע זא ,רימ טּבױלג  ,ןּוא ,ץאלאּפ
 לאמטפא טרעװ ,טנהאועגוצ טרעװ ןעמ ּואװ ,םייה ענעגייא איד רעבא
 םינ לאז םייה עזעיד ןעדעישעּב ןּוא ןיילק יװ זא ,ּבעיל יוזא ,רעייהמ יוזא
 ,םערעסעּב ףיוא ּוליּפא ןעזאלרעפ טינ איז ןעמ ליװ ,ןייז

 : עטייװצ סאד ,דניק ןייא ןעראוועג ןעריוּבעג זיא אד זא ,טגאז ןעמ
 -רעפ ,טיירפעג ךיז ןעמ טאה אר !ןעגױצרע רעדניק איד ןעמ טאה אד
 עסיז עלא עזעיר ןּופ ןערייש טינ ףױ ליװ ןעמ ןּוא ,ןערהאי טכארּב
 , תונורכז

 ןּוא ןעמעלא ןיא ןעקילגעּב ,ףייר רהעז .ףייר ןערעװ טנעק רהיא
 ,אד ןענהאוו ןעכיילג ץלא

 -סעּב איד .םייה ענעגייא ס'נעשנעמ םעד זיא ץאלאפ רעטסנעש רעד
 רענייק זא ,טסייװ רע ןּוא ,החּונמ םֹוקמ סנעשנעמ םעד זיא , גנורעיצ עמ
 7 אר ןּוא ,םינ העג םראד ,םינ העטש אד. ,ןעגאז טינ םהיא ןעק
 *,טיג

 ייד ןיא ףייר טרעװ ןּוא ףילחערפ ןּוא ,רעטנּומ ,ףילקילג ,דנוזעג טייז
 החנ טהעז ןּוא הנותח איז טכאמ .,רעדניק ערעייא טהיצרע ,הריד רעזע
 ,הריד רעזעיד ןיא אייז ןּופ

 "סנעש ןּוא עטסעּב איר ןיא סאד !םייה ענעגייא ןא ,החּונמ םֹוקמ א
 .ןעשנעמ ןערעי ראפ הכרב עמ

 איד ןוא .עילימאפ רעד ןּופ שדקמה תיּב רעד זיא םייה ענעגייא איד
 ןעמ טניפעג טראד ,ןעשנעמ ןּופ םיׁשרקיישדק רעד יא ,םייה ענעגייא
 ,קילג ןּוא ריירפ ,טסיירט

 ןיא םלאז רהיא ,םייה רעזעיד ןיא םייהרעדנוזעג ןענהאוו רהיא טלאז
 ומצעי טצי רהיא ּואװ םראד ןּוא ,טלא ןערעװ םייה רענעגייא רעזעיד
 "ןעמּוק ףייא ןעלעװ ףעלקינייא-רוא ערעייא ןעװ ןעצמיז ףיוא רהיא םלאז

 -רעטלע רעד ףיוא  ןּוא עינק סױעריײז-רעטלע םער ףיוא ןעכירק ,ןעכיזעּב

 . םיוׁש סעּבאּב
 סעקינ'הרבח עסייוו עניילק איד ףױא ןרעזייּב סלאמאד ךיז םלאז רהיא

 ערעײא ןּופ רעזײה ענענייא איד ןיא ,םיה א ךז טהעג :ןעגאז יז ןּוא

 ײ! רערניק סרניק ןּוא רעדניק
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 , ןאמ ןעכייר א ןופ תיּבה ךונח א ּוצ
 ,לאהטנעיליל ,רד ןופ

 { עדניירפ ענייט

 ךאנ דלאּב דנוא לענש ללאז רע ןעשנואוועג המריוו רעזנוא םלאוו ךיא
 -עג ַא לאט ַא ךאנ ןעּבאה ןעלאז רימ ידֹּכ .תיּבה ךּוניח ַא ןעכאמ לאמ ַא
 לעסיּב עטוג ַאזַא ןוא רעּפאס ןעטנעכייצעגסיֹוא ַאזַא ןעסעינעג וצ טייהנעגעל
 גנינהאוו ַאזַא ןופ לייוו , ראפרעד , טינ םהיא סע שניוו ךיא רעּבָא . הקשמ
 -ַא ּואו ץמאלאפ ַא זיא סע .ערעסעּב ןייק ןעבוז ןהעג טינ ןיוש ןעמ ףראד
 . ןענהאוו געמ גינעק

 ךיז ןעלאז רימ ןוא ןעמייהנעגעלעג ייּב ןייז ךאנ ליװ ךיא איו יֹוזַא רָאנ
 זַא ,רעסעּב ךיא ליו ראפרעד , דנעבָא טנייה יװ ןעריזּומַא טּוג יֹוזַא ןענעק
 גנוריזּומַא ,דיירפ ראפ ןערעװ טצונעּב טּפָא ןעלאז ןערעמיצ עגיטכערפ עזעיר
 . ןעגעינעגרעפ ןוא

 , דנעגוי איד ּואו ,ןאלאז רעלאפטכארּפ ַא זיא ראלראפ רעסיֹורג רעד
 -גנינייד רעד .רענעט עשילאקיזומ יד ךאנ ןעצנאמ ןענעק ,רעדניק ערעזנוא
 ,דניירפ ערעזנוא ןופ לעסיּב עשּביה ַא ןעמהענוצפיוא גּונעג םיוועג זיא םור
 ,ןעּבעל ןופ ןעּבאה הָאנה ןּוא ןעקנירט ,ןעסע לָאז ןעמ ּואוו

 רעײַא .םייה עיינ רעייַא וצ ךייַא רילוטארג ךיא ....סעסימ ןוא .רמ
 -רעפ רהיא ןוא קאמשעג ןופ ןעשנעמ טייז רהיא זַא ,טוייוועּב ., םייה עיינ
 . ןעּבעל ןופ עסי:פרירעּב יר טוג ץנאג טהעטש

 ּבעיל ןּוא רעייהט יֹוזַא זיא ךייַא ייּב סאוו ,ךייֵא עצמעש ןּוא עטכַא ךיא
 , ןופרעד ןעסעינעג ּוצ עבילגעמ סעלַא טעיירמ רהיא ןוא ןעּבעל םאר

 רלעג םאה הטרעװ ַא ראפ סאו רעּבֶא ,תורשע ןַא טסָאק זיוה רעיא
 { ןופרעד ןעּבאה הָאנה שינ ןעק ןעמ ןעוו ןיילַא
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 ולעג ראנ ,רלעג םעד ּבעילוצ ןעראוועג ןעראּבעג טינ זיא שנעמ רעד

 י ןעשנעמ םעד ּבעילוצ ןעראוועג טכאמעג זיא

 ןייק רימ ןעפראד םייצ רעזעיד דנערהעוו ןוא לאמנייא זיֹולֹּב ןעּבעל רימ
 . ןעּבעל ןופ ןעטייקבילמעווקעּב יר ןָא ןעסעגרעפ טינ קילּבנעגיוא

 ,ןעטפעשעג ערעזנוא רעממיא רימ ןעּבאה ןייז םינ ןעללאז רימ ךייר איו
 ,טלעװ רעדנעשיֹור רעד ןיא ןעגנוגערפיֹוא ןוא עסינעגרע , ןעגראז ערעזנוא
 ןעהעג רימ ןעװ ,ןאד ,םייה עמהענעגנַא ןוא ענהעש ַא ןעּבאה רימ ןעוו
 .גנוגיהורעּב ,םייה עזעיד ןיא רימ ןעניפעג ,טלעוו רעדנעשיֹור רעד ןופ קעװַא

 . קילג ןוא טסיירט
 ןעיירעלאמ ענּהעש יד ;{ןערעמיצ עגיטסול ןּוא עסיֹורג ,עניטכערּפ איד

 "טסאק איד ,גנומאטשסיֹוא עקאמשעג איד ,םעילעטס איר ןוא טנעװ איד ףיֹוא

 ַא םייה רעזעיד ןופ טכאמ ,סעלַא סאר ,סעסייל ןוא םגניטנייּפ ,לעּבעמ עראּב

 , ינחור גנֹוע ןַא ץטאלאפ ַא ,ןרעדןג

 ןילקילג ,דנוזעג ןייז םלאז רהיא ,ךייַא ךיא שניוו ,םייה רעזעיד ןיא ןוא

 . ןערעװ רענניא רעמלע טאטשנָא ,טלאז רהיא ,רעמנומ ןוא
 והיא ןוא ןעלקיוומנע רהעמ ךָאנ ךייַא ןיא ךיז לאז ןעּבעל ןופ טסול יד

 , גונעּת ןוא תחנ ןעּביילק ,אד טאה רהיא סאוו םעלַא ןופ טלאו

 יז ! רעדניק ערעייַא עללַא ןעהיצרע ץטאלאּפ ןעזעיד ןיא טלאז רהיא
 זיא סעללַא להָאװּבָא ןוא , ןעימראּפ עדנעסאּפ ןוא עטוג טימ ןעהמארייהרעפ

 לאמש ןוא גנע ןערעװ טייצ רעד טימ סע לאז ,םארג ןּוא סיֹורג יֹוזַא טצעי

 עכיירלהאצ ערעייַא ןופ ,החּפשמ עטרעסערגרעפ ןוא עטרהעמרעפ רעד ןופ

 . עטנאקעּב ערנעשניוו-טוג ןוא רניירפ

 -עיד ןיא רעטלע עטסכעה איד טכיירגרעד ןוא ךילקילג טייז ןוא טּבעל

 ,טלעװ ענהעש ַא ףיֹוא קירוצ ןעקילּב ןענעק טלאז רהיא םוא ,גנונהאוו רעז

 יגלעקנודרעפ טינ לאמנייק זיא לעמיה רעיא ּואװ ,טלעװ עכילקילג א ףיֹוא

 , טלהארטשעג ןוא טניישעג רעמיא טאה ןנוז רעיא ּואװ ,ןעראוועג
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 ,טייל עגנוי ןופ יטראפ רענידא ּוצ
 ,ןאמפיוק ,ל ןופ

 ! עדניירפ עניימ
 זיא ןעּבעל ערנעבאק ןוא עגנוי סאד , טלעמואזרעפ אד זיא דנעגוי איד

 .ןעּבעל ןופ ןעריירפ יד ןערעייפ וצ ןעמיקעגנעמאזוצ ךיז
 ןעּבעל טימ ןעיירפ וצ ךיז םונ זיא סע , גנוי ןייז וצ טוג זיא סע ,אי

 , גנוי זיא ןעמ ןמז-לכ
 . עטכישעג עדנעגלאפ טלהעצרעד רעסאשט רעמכיד רעשילגנע רעד

 , םערָא ןעוועג טינ ּוליִּפַא יא רעכלעוו ,ןאמ ַא טּבעלעג טאה לאמ ַא

 םעװ רעמאמ ,גידנעּבאה ארֹומ .תֹולד ןראפ םרעטיצעג דימּת טאה רע רעּכָא
 -עגעג טינ טנייה לייוורעד רע אה ,ןעסע וצ סאוו ןעּבאה טינ ןעגראמ רע
 ןוא ךאווש .רעגאמ ןעראוועג זיא רע .רעטיג ןוא רעווש טייּבראעג ןוא ןעס

 -עג ןעטסאק ןייז ןעּבענ ןעסעזעג רע ןיא גאמ ַא ןיא . ןעראוועג טלַא לענש
 ,שענעקנייּב ןימ ַא ,סענעמעלק ץראה ןימ ַא !מלהיפעג ןוא דלאג טימ טלעיּפ

 ןופ טקוקעגסיֹורַא טאה רע .טעטיידעּב סאד סאוו טסואוועג טינ טאה רע ןוא

 טייל עגנוי ןעּבאה ,זיֹוה ןעטייווצ ןיא רעּביאנעגעג זַא ,ןהעזרער ןוא רעטסנעפ
 רע .טכאמעג אר טנייה ןעּבאה רימ יװ טקנוּפ , יטראפ-רעניד ַאזַא טכאמעג

 ,ןעמיטש עכילהערפ ערעייז ,םרעמכעלעג ערעטנומ ערעייז טרעהעג טאה

 ןהעזעג ןוא ןעסע ייז טיטעּפַא א ראפ סאוו טיט טקרעמענ ;ןעצמיוו ,ךעלטרעוו

 ןייוו ןעלאקאּב איד ןוא גידנעלגעיּפשּבָא ךיז ןעלהארטש ענערלאג ס'וז רעד

 . ןעקנורטעג ןעּבאה ייז סאוו
 טלאוועג ךיֹוא םהיא ךיז טאה סע ,טכארטמרעפ ךיז םאה רעמלא רעד

 טימ טאה רע .ןעּבעל ְךיֹוא ןוא ,ךילהערפ ,רעמנומ ,גנוי ,דנוזעג ,קראטש ןייז

 ןעגעטרעפ םעצנאג ןייז ןעּבעגעגקעװַא טלאוו רע זַא , ןעסאלשעּב לאמנייא

 . ימראּפ-רעניד רשנעי ןופ טייל עגנוי יד ןעשיווצ ןעלהעצ ןענעק וצ ךיז יִּבא

 טאה םהיא ןוא רטיֹוא ווייז ןעּבענ געילפ ַא ןעפאלעגייּבראפ זיא םלאמאר
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 ןבישי

 יװ יֹוזַא, !רעטרעװ עדנעגלאפ ןייא םהיא טמאר געילפ רעד זַא ,טכאדעג ךיז
 ױזַא .קירוצ םינ רהעמ טרהעק םארטש ןעללענש םעד ןופ רעססאוו סאד
 ! רנעגוי סאד קירוצ טינ ךיוא טרהעק

 -קילג ,ךַא, !טגאזעג רע טאה גידנענייוו ןוא טרעטיצעגפיֹוא םאה רע
 י! ןעמאש ַא איוו ןעדניוושרעפ ךיז טזאל סאוו םעד זיא העװ , דנעגוי עכיל

 זַא ,דניירפ עניימ ,ןעגאז וצ ךייא םּוא םלהעצרעד סאד ךייַא ּבאה ךיא

 רעּבָא ייּברעד .ןעּבעל ןופ ןעגינעגרעפ םוצ ןעראוועג ןעּבעגעג זיא דנעגוי יר

 .עטבישעג עטייווצ ַא ןעלהעצרעד ךייא ךיא זומ
 יו יֹוזַא זיא םֶע ,שישאח טסייה סאוו זארג ןימ ַא אד זיא ןעיּבארַא ןיא

 -רעפ דנעגוי ןופ םעט ןעצנאג םעד ןעכוזרעפ וצ םוא ,ןאמ רעגנוי ַא ,םויּפָא
 םהיא ייּב זיא סאד זיּב ,שישאח ןרעכיור וצ ןעּביֹוהעגנָא רע טאה  ,עגינעג
 טימ גאט ןעדעי ן'רוכיש'רעפ יֹזא ךיז טנעלפ רע .טייהנהאוועג א ןעראוועג
 . ןעראוועג םלא םייצ רהאי א ןיא זיא רע זיִּב ,שישאח

 ,דארג א ןעּבאה ןעמ זומ ןעּבעל ןופ ןעגינעגרעפ םוצ זא ,טזייוועּב סאד
 -רלעג רענעי יװ ןייז וצ םוג טינ זיא סע איוװ טקנוּפ ,ךרע ןא ןוא רועיש א
 . שישאח ןרעכיור גאט ןעדעי םינ ְךיֹוא ןעמ ראט  יוזא ,ץייג

 , ךאז עמהענעגנא ןא רהעז זיא ,טייצ וצ טייצ ןופ = , ימראּפ רענניד א
 רעּביא זנוא טרהיפ ןוא םלעװ רעדנעשיֹור רער ןא ןעסעגרעפ זנוא טכאמ סע
 .ןעּבעל ןופ גונעּת םוצ

 ,רימ ןעּבעל טנייה .טייצ א ןייז ףראד ןעמעלא ףיֹוא ,תע לכל ,רעּבָא
 גנונערפיֹוא ןוא םרומש ,דלעג ,הסנרּפ ,טייּברא ןָא ןעסעגרעפ אזלא רימאל
 ,ןעשנעמ עגימעהט ןייז רעדעיװ רימ ןעפראד ,רעּבָא ןעגראמ ,טלעוו רעד ןופ
 ןוא .ןעּבעל ךיֹוא טגעיל ןײלַא טייּברא רעד ןיא לייוו ,ןעטייּברא ,ןעטייּברא ןוא

 ןעט זַא ראנ ,םעיטראפ--רעגניר ןענעיגרעפ ךיז ןעמ ןעק ,טייּברא ןעמ זַא
 ,רענניד רעכילנהעוועג ַא לאמ טפָא טלהעפ ,טינ טייּברא

 ! ןעּבעל רימאל , םייחל ,  גיפיולראפ
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 יטראּפ גנינוויא א ּוצ
 ,ןאמיילק .א ןופ

 !עדניירפ ןּוא ןענידניירפ
 ןּוא ,לעמיח ןעױלּב ןּופ טכיל ןעלקנּוד םייּב ,הנבל רעד ןופ ןייׁש םייּב

 יװיא ןא ּוצ טלעמאזרעפ אד ךיז רימ ןעּבאה ,זױה ןּופ טכילדזעג איד ײּכ

 .ימראפ גנינ
 -נעמ סאר ןּוא עכילּביו םאד ,ןעמערטרעפ ןענייז רעטכעלשעג ערייב

 ,ןרעטלע ,רעטלע-לעטימ ,טייקכילּבעיל איר ,ןעּבעל סאר ,רנעגּוי איד ,עביל

 -װיא רעד ּוצ ןעמוקעג ויא סעלא --ןהיז ןוא רעטכעמ ,םרעטאפ ,םרעטומ
 , ימראּפ גנינ

 וא ,םױא סע טזייװ ,טקרעמעּב אד ּבאה ףיא סאוו םימעּפא םעד טיול

 רימ .ןעטייהקנארק ןעגאמ יוזא טאלג רעדא עיסספעפסיד ןּופ טינ ןעדייל רימ
 ןיא טוג ףיז ןעהעטשרעפ רימ ןּוא ,דנחעג עלא ,קנאר יז טאג  ,ןענייז

 ,הליכא תוכלה ףיוא
 ןיהטריו רעזנוא קנאד ןעמשרע םעד טמּוק ףילריטאנ ,ןעמעלא ראפ

 םּוצ ּכעיל םאה ןעמ סאו ןעטיירבוצראפ םּונ יזא םהעטשרעפ עכלעוו

 . ןעסע
 ,םאנארטסא ןא ּוצ ויּב ןיהטריװ רעזנּוא ןּופ ,"היא ןופ רעישרעטנּוא רעד

 למיג א ןוא .למיג א ףױא ףל א ןא ןּופ גנּוטייּברעפ איד זיױלּב זיא
 טּונ .ןעקנירט טּוג ,ןעסע --טּוג ןּופ גנאפנא רעד זיא .טסייוו רהיא איי
 ,ןעריזומא טּוג ,ןעכאל טּוג ,ןעּבעל

 ,גנורעלקרע עבילטפאשנעסיו טסכעה א ןעּבעג אד ףייא לעװ ךיא

 -טסא טסיה ןערעטש איד ּוצ ,לעמיה םּוצ ףיורא דימּת טקּוק סאו רעד

 -ּומׁש סּומאנ ןוא ,ןערעטש רעטסא ,ןעשיכירג םעד ןופ טמאמש סע ,םאנאי

 .ןערעטש איד טנרידוטש סאוו רעכלעזא ,ןעריִא

 פע .ןיהטריוי רעזנוא זיא םאד ןּוא ,םאנארטנאג טראו א טמוק טצעי
 ,טאראפא סגנואיידרעפ רעד .רעטסאנ ,ןעשיכירג םעד ןּופ ףױא םמאטז
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 "ייררעפ םעד םרידומש סאו רענייא ,טסייה סאד ,ןערידּוטש םומאנ ןוא
 | ,טאראּפא םגנּוא

 םימ ןעמאנ ןעועיד טנעידרעפ ןיהטריו רעזנּוא זא ,רימ טּבױלג ןּוא

 סגנואיידרעפ םעד טרידּוטׁש טאה איז ,טקעּפסער ןּוא ערהע .רעטסערג רעד
 ןערידומש ןיא םע ןעװ ןעק םאנארטסא רעד איו רעסעּב לעיפ טאראּפא
 .ןערעטש איד

 'ימכיו זיא םפאשנעסיו סעמעװ :ןענערפ טאלנ ףייא ךיא לעװ טנייה
 ? רעכילצטינ ןּוא רעטנאסערעטניא ,רעג

 'טסא םּוצ ןעדנעװ ךיז ןוא ךאו עצנאג א ןעטסאפּכא טלאז רהיא ןעוו
 ןעליטש ןעק רע ּבױא רימ רּוסא זא ?ןעפלעה סעּפע ףייא רע ןעק ,םאנאר
 -קערש א זיא ,ערניירפ עניימ ,טייהקנארק רעגנּוה איד ןּוא ,רעגנּוה רעייא
 ,ןעלייה ןעק ןיהטריוו רעזנּוא איו םאנארטסאג אזא ראנ סאוו ,עכיל

 מאה ןיהטריװ רעזנוא זא ,ןעּבעגוצ דנעבא טנייה םעװ ךייא ןּופ רעדעי
 ירע ,םשה ךורב .ףיז ןעניפעג אד ,לארעמ א טימ טאטסעטא ןא טנעידרעפ
 -רעטנּוא ןעפראד יז ןּוא ,הליכא תוכלה ףױא ןעראסעפארּפ עסאלק עטש
 ,לארעמ א ראפ ןעמימש ךיוא ןּוא טאטסעטא אזא ןעּביירש

 , ןיימעגלא ןיא ימראפ גנינוויא רעזנוא ןענעו טצעי

 איו, :טנאזעג טאה רעטכיד רעטרעטסייגעּב ןּוא רעשידיא רעפיורג א
 ןעשנעמ עלא *.ןעמאווצ ןעצטיז רעדרירּב ןעװ סע זיא ןהעש איו ןוא טונ
 סנעטייוצ םעד ןעהעטשרעפ םלאמאד ראנ ןעק רענייא ןּוא ,רעדירּב ןענייז

 .ןעמאזוצ ןעּבעל םעד ןּופ טסינעג ןעמ ןעוו ,טפאשרעדורּב

 רעטכיזעג עדנעלהארטש ןּוא עכילהערפ ,עכילקילג רימ םּורא העז יא

 רעהטימעג איד ןּוא לאפטכארּפ עקנערטעג איד .םּונ ןענייז ןעזייּפש איד
 סאו ןערעטש ענעי איװ טקנופ םא ןעצנאלג ןעגוא איד ,רעטנּומ ןענייז

 ,רעטסנעפ איד ךרּוד ןיירא ןעלבכיימש

 סאו רעד זיא ראנ א ןּוא ,ןעּבעל םאדר זיא םיז ןּוא םּוג ! עדניירפ

 .ןעּבעל ןעזעיד ןּופ טינ טסעינעג
 -ראּפ גנינוויא ןעּבעג טפא טלאז רהיא ןעמאווצ עלא ךייא שניוו ךיא

 רעונּוא איװ טקנוּפ עימאנארטסאג רעד טימ ןענעכייצסיױא ךיז ןּוא סעימ

 .טנעכייצעגסיוא טנייה ךיז טאה ןיהטּריװ
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 ,דנעבא ןעשילאקיזומ א ּוצ
 ּבעילטאנ .ח ןופ

 ! רניירפ רעהטרעוו
 ןעגיטנייה ןופ דֹובּכל ןעדער אוצ ןערָאװעג טרעדָאּפעגפיֹוא ןיּב ךיא

 . קיוומ ןענעװ ןעגאז םעּפע לאז ךיא ,רימ ןופ טגנאלרעפ ןעמ .דנעבָא

 .ברעמש רעטסארּפ ,ךיא ןוא ,ךארּפש םיכָאלמ זיא ,עדניירפ עניימ ,קיזומ
 ,ןעריּבורּפ ךיא לעװ ןעגעווטסעד ןופ ,רעּביראד ןעגאז סאוו גינעו ןעק ,רעכיל

 ךיא סאוו םעד ןופ םעפע ןעלייהטוצטימ ךאד ךייא ,העטשרעפ ךיא גינעוו יו

 ךיז ןעּבאה רענעט עשילאקיזומ איד דנערהעו דנעבָא טנייה םלהיפעג ּבאה
 , לאאז ןערעּביא ןעסאגוצ

 ןייק טינ טדער המשנ איד ןוא ,המשנ רעד ןופ ךארּפש איד זיא קיזומ
 ,ךארּפש ןייא טאה איז ,שיאעדלָאק רעדָא שיּבארַא ,שיזענָאּפַאי ,שיזיוצנארפ
 ,להיפעג טאה סאו ,רעדעי ןוא ,ןענאיצאנ עלַא ראפ , רעקלעפ עלַא ראפ

 . ןהעטשרעפ ךַארּפש עזעיד ןעק

 רעּביא םּוהטרעטלַא ןופ סערנעגעל אייווצ ןענעגרעּביא ךייַא ללעוו ךיא
 . קיוומ ןופ ףעירגעּב םעד

 רלעה רער זיא ,יָארט ןופ טכאלש רעד ייּב זַא , ןעלהעצרעד ןעכירג יד
 -עגנוה ןוא גימשרּוד ,םעדנּואוורעפ ,ןעכאטשוצ ןעלאפעג לָאמניײא ,  רוהטרַא

 ,ןעעפ יר ןעוו .המשנ יד ןערילרעפ ,ןהעגסיֹוא םייּב ןעטלאהעג טאה רע .גיר
 ןעּבאה ןעעפ יד רעּבָא .טאהעג תונמחר םהיא ףיֹוא ןעּבאה ,ןעניטמעג ןימ ַא
 סעלַא . תֹואּופר ענייק ןוא ןעקנירמ ןייק , ןעסע ןייק ןעגנערּב טראטעג טינ
 .ןעפראה ערעייז ףיוא ןעליּפש וצ ,ןעוועג זיא ,ןאהט טנעקעג ןעּבאה ייז סאוו
 , טלעטשעגּבָא ךיז טאה המשנ איד ןוא ןעלעיּפש וצ ןעּביֹוהעגנָא ןעּבאה אייז
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 -יג וצ טרעהענפיֹוא ןעדנואוו יד ןעּבאה ,טלעיּפשעג ןעּבאה ייז רעטייוו סאוו
 קיזומ יד ןוא ,ןעדנואושרעּפ ןענייז רעגנוה ןוא טשראד רעד .םּולּב טימ ןעס

 -עג ,ןענאטשעגפיֹוא זיא רע ןוא ןעּבעל םעשירפ ןעּבעגעגנירַא םהיא טאה

 טיילנעּב ןעניטעג יר ןופ גנאלק-ןעפראה םעד טימ ןוא , המומ םעיינ ןעגירק

 ,טיױט םעד ןופ ןעראוועג טעוועטארעג זיא ןוא רעגאל ןייז ןענופעג רע םאה

 מאה תומה-ךַאלמ רעד .ּוניִּבר השמ ןופ ערנעגעל עטייווצ ַא םמוק טצעי

 ןעּבראמש ךאד זומ שנעמ ַא איו איֹוזַא רונ ,טאהעג הטילש ןייק םהיא וצ

 ףיכָאלמ איד איו טרעהעג טאה השמ ןוא ןעלמיה איד טנעפעעג טטאנ טאה

 ינייא םהיא ןעּבאה רענעמ עשילאקיומ עשלעמיה עסיז איד .הריש ןעגניז

 "ראה טאה קיזומ-לעגנע יד ּואוו ןיהַא קעווא יא המשנ ןייז ןוא םרעפעלשעג

 ,טלעוו-רעשלעמיה רעד רעּביא ןעגנולקעג שינאמ
 ןוא ןעדנעּבראמש םעד ןעּבעלוצּפיֹוא דנאטשמיא זיא איז ,קיזומ זיא סאד

 . ןעגידנעּבעל םער ןופ תֹויח ןּוא המשנ איד ןעסײרוצסיֹורַא ְךיֹוא
 עכילקערש ןוא עסיורג זַא ,עטבישעג-לאנימירק יד ןיא טנאקעּב זיא םע

 "נָא ןעּבאה יז ןעו ןעשנעמ עלערע ןוא עטוג ןעראוועג ןענייז ,רעבערּברעפ
 -עג ןענייז עקנארק-םעטסייג .קיזומ ןופ םייקסיז איד ןהעטשרעפ וצ ןעּביֹוהעג

 "סערג רעד ןופ ןעטילעג ןעּבאה סאוו ןעשנעמ .קיזומ ךרוד ןעראוועג טלייה

 . קיזומ ךרוד ןעראוועג דנוזעג ןענייז ,הרוחש-הרמ רעט

 -עװ ,ךימ טאה דנעבָא רעשילאקיזומ רעגיטנייה רעד ! עדניירפ עניימ

 טימ ןעוועג ןיִּב ךיא יװ ןעשנעמ ןערעסעּב לעיפ ַא ראפ טכאמעג ,סנעטסגינ

 ךיז ןעּבאה ןעטנעמורטסניא איד ןופ רעננעמ איד ,קירוצ ןעדנומש עכילטע
 -עגנייא ןעּבאה ןעמיטש איד ןופ רענעט איד , המשנ ןיימ ןיא ןעסאנעגניירַא

 רלעה רעד איו יא טצעי לעיפ ךיא ןוא ,ןעצראה ןיימ ןיא ףעימ ןעגנורד

 השט יװ יא ,ןעעפ יד ןופ גנאלק ןעפראה םעד ייּב טריּפשעג טאה רוהמרַא
 ,םיכָאלמ יד ןופ הריש רעד אייּב

 גנורעטסייגעּב עטסנילייה איד ןופ ענייא זיא .עדניירפ עניימ ,קיזומ איד

 קאטשעג םעד ןעריוװמלוק וצ טרָאפ טצטעז .המשנ עכילשנעמ רעד ראפ

 !עשילמיה ַא ןייז ךייַא ףיֹוא טעװ גנוקריוו יד ןוא קיזומ ןופ
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 , ירטנאק רעד ןיא גנומלאקורעטנוא ןא ייּב
 ,ץיוואקילעז .ג ןופ

 ! עדגיירּפ
 וצ ףיא טימ ןעמּוק ּוצ גנודאלנייא רעיא ןעמלאהרע ּבאה ךיא ןעוו

 זארג ןעשיווצ רלעּפ ןעיירפ ןעפיֹוא ,ירמנאק רעד ןיא גנומלאהרעטנוא ןא
 ןהעגאּב ןעצנאג ןיא ףי ןעלעװ רימ וא טנעכערעג ףיא ּבאה ,טאג ןּוא
 -רעמנוא אוא ףֹוא ןעמ ףראד םאו ּוצ :טכארטעג ּבאה ךיא ,םערער ןהא
 איד םדער זנּוא םּורא רוטאנ עצנאג איד ןעװ רענדער ןעּבאה גנוטלאה
 { תישארּב ימי תׁשש איז ןופ ףארפש ענהעשירעדנואוו

 ןטש םער רעיה ןעניפעג ּוצ טניה אזלא היא ןיּב םשארעּביא איו
 ןעװארּב רעזנּוא ןיימ ךיא ,ארֹומ קראמׁש יא באה ךיא ןעמעװ ראפ
 רענרער ןּופ עטסיל עגנאל א רנאה ןיא טלאה רעכלעו רעטסאמ-טסאט
 !תֹונּברק !?זעיד ןופ רענייא ןיִּב ףיא ןּוא

 ּוצ ןעסעגרעפ טינ רעטסאמיטסאט רעד טאה םיעכהל ףיֹוא איו ןּוא
 ,רומאנ איד ןעגעװ עדער עשיטעאפ א רימ ןּופ טראװרע ןעמ זא ןעגאז
 יקירטקעלעג טמארנעג טינ לאמ ןייק ּבאה -עכלעװ םדיײרׂשּב רעמירא ךיא
 יעקליטראי ּוצ םארג א טכזעג םלאמעינ ּבאה רעכלעוו ףיא  ,"קיּפוּפ, טימ
 איד ּואװ ץמאלפ ןלעּבאנ אזא ףיֹוא עדער עשיטעאּפ א ןעטלאה ךיא לאז
 ןּוא ןעּבעל ןעגעװ ןעטיז עלא ןּופ זנוא ּוצ טלעמרּומ ןייללא עיזעאּפ
 .ןעּבעיל

 טנייה רימ ןּופ רהיא טראוורע ,םינ תועט ןייק ּבאה ןיא ּביֹוא ,עדניירפ

 איד ןענעװ ןעגנוקרעמאּב ענינייא רּונ ןעמארג ןּוא סערער עשימעאּפ ענייק

 יא םאר ןּוא ,ןעּבעל ס"עשנעמ םעד ףיֹוא טקריװ איז איו רּומאנ עיירפ
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 לייװ ,ןעמעלא ףייא ראפ איו רימ ראפ ןאהט ּוצ רעווש  יֹזא םינ רשפא
 ןערהאי עטשרע ערעזנוא ןעקניירעג ,ןערעה ןּוא ןעמאד עניימ ,עלא רימ
 ןעּבאה רימ ןעוװ רּומאנ איד ןעטכארטעּב ּוצ טאהעג טייצ ןעּבאה רימ ןעוו
 רהיא ןּופ ןראצ םעד ןּוא ןייֵש ןענאז רהיא ןּופ טפאשּבעיל איד טלהיפעג
 ןעװ דנעגוי רעזנוא ןּופ םייצ ענעדלאג ענעי ןעקנערעג רימ ,אי ,םרּוטש
 ןענעלפ רימ ןעװ ןאד ,טסּואװעג םינ גראז ןייק ןּופ ףאנ ןעּבאה רימ
 רלאו רענירג רעד ןעװ ,ןעלהארטש עניז טימ רעמּװ םעד ןעסירנעּב
 -עלפ ךאלעגייפ איד ןעװ ,רעטסעקרא ןא ןיא ןעלדנאוורעפ ךיז טגעלפ
 !ןעמאנ םארטש א טימ טפּול איד ןעצמיילפרעפ ןוא ראכ ןיא ןעגניז ןעג
 ןאד לייו ,םייהדניק רעזנּוא ןּופ רעדליּב עזעיר שירפ ףאנ ןעקניידעג רימ
 רימ ,"ירמנאק, רעד ןּופ םייקגיליה ע'תמא איד טלהיפעג רימ ןעּבאה
 ישעג ףיז ןעּבאה רימ ןוא ,ץנאלג ס'רוטאנ םינּפילא:םינּפ ןהעזעג ןעּבאה
 םאהעג טינ םלאמאד ןעּבאה רימ וא תמא ,ונֹורְּב רהיא ראפ ןעקאר
 עועיר ןעפּורוצנא יֹזא איו ךארּפש עשרעדניק רעזנּוא ןיא רעטרעו ענייק
 טלהיפעג עללא ײז ןעּבאה רימ .רעּבא רּומאנ רעד ןּופ רעדליּב עכילטעג
 | .!עלעעו רעונוא ןופ טייקפעיט איד ןיא

 םפא רהעז ןעריר רימ ,רעטרעװ ןיא םריזיליוויצ רימ ןענייז םנייה
 ןופ עיזעאּפ עגילייה. איר ןרעדנּואוועב רימ ,ירּוטאנ רעד ןּופ אמאראנאפ,
 "רעטנּוא םעטאג זיא סאוו םּולְּב א, *ריפ, ךיז ןעקוב רימ "דלאוו ןּוא דלעפ
 עגיטבערפ ענעי טינ רהעמ ןעבאה רימ רעּבא -- "ררע רעד ףיֹוא טפירש
 ,הסנרּפ ןּופ הנאר איד לייוװ ,רּומאנ ןעגעוו טייהדניק רעזנּוא ןּופ ןעלהיפעג

 -עג קעװא זנּוא ןּופ טאה טדאטש עסיורג א ןיא ןעּבעל ּוצ ףּפמאק רער

 ןעזאלעגרעּביא ןיֹולּב ונּוא טאה ןּוא קנופ ןעשימעאפ ןעטצעל םעד ןעטונענ

 ןעפארטנאליפ ערהאו ףיֹוא איו םוראד קוק ףיא , רעטרעװ עטסוּפ איד
 עלעקיטש א טייצ ּוצ םייצ ןופ ןעריזינאגרא ענלעו םייל עטשנעּבעג יר ףיֹוא
 ,רּומאנ עיירפ איד ףיֹוא גנומלאהרעטנוא ןא ,קינ קיּפ א ,יטראפ ירטנאק
 רעזנוא ןּופ געט עסיז ענעי זנּוא ןענאמרעד ןעגנוטלאהרעטנּוא עכלאז לייוו
 "יא ןּופ ןעלוניא עגירג איר ףױא טּכעװשעג ןעּבאּה רימ ןעװ טייהדניק
 .רנענוי עניּב
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 ןירג ןּוא גרעּב ענעסקאוועּב ןירג ןעש'יווצ ןעגנומלאהרעטנוא עכלאז
 רעכיּב גילרנהעצ א איו רחעמ לעיפ ןנּוא ןעלייצרעד ןעגייווצ עטניורקעג
 ,םיל עטערליּבעג גונעג אר ןעּבאה רימ ,ןעמעאּפ ןּוא ןעפאזאליפ ןופ
 ףארּפש-רעטּומ עטלא רעונּוא ןעצמעש עכלעװ םידמול ראגאז ןּוא םיליכשמ
 גנומלאהרעטנוא ןא ןעגעװ עױעאּפ עלעקיטש א רימ טּבױלרע םוראד ןּוא
 :םילהּת רעזנוא ןּופ ףאיפש רעד ןיא ירמנאק רעד ןיא

 םִיַח-ַחּור ףֹואְׁשִל םיִעָנ הַמ !חָאָה
 !םִיַמָׁש"יִנחְרֶמ .ביִבָס תֹואְרָל
 הָמָי ,הָּבִנג ,הָמְדִק ,הָנֹפָצ ץֹורְפִל
 והָמָדֶא ייְּצִק רע .ץֶרָא יִסְפַא רע
 ,הָלְעַמ יִשְפַנ הָלֲעַּת רֶׁשּנּ
 !הָלָס-םיִחֹלָא-םִיְּב םַענ הֶוְרִּתְו

 איר טפאכעגרעּביא ןיֹוׁש ּבאה ףיא ןא ארֹומ ּבאה ףיא ! עדניירפ

 מלאועג זיֹולּב ּבאה ךיא .רֹלּוׁש ןיימ טינ ויא סע .ערער ןיימ םימ סאמ
 איד ,רומאנ רעד ןּופ גנורעטסיינעּב איד רעּבא ,רעטרעװ עגינייא ןעגאז
 םראד טנייש סאו לעטיה רעיֹולּב רעד ,זנּוא םּורא טכיל עטמרימופראפ
 רעטנּוא ןעװעג טלאוו דנּורגּבא רעד איװ טקנוּפ לעכייט ןעליטש א ןיא ּבא
 ןיא אד ןעהעז רימ סאו םעלא סאד טא - לעמיה א ףאנ טימ ןעגאלשעג
 .ךיא ןּופ םערוטש ןעדליװ א עלעעז ןייט ןיא טכאמעג טאה ירטנאק רער
 ! טלאה ,ףאד .גירנעליוו םינ רימ ייּב ףיז םער סע ןּוא ,םאויטינ:ןיילאיסייוו
 ןימ םיִלֹׁש ףיא ןּוא ,דלודעג עלעדייא רעיא םימ םייװ ּוצ הענ יא
 ּױ/ר ןּופ ןעסינעג עלא טלאז רהיא זא ׁשנואו ןעכילצרעה א םימ ערער
 - ,טייהרנוזעג ןּוא ןעגינגרעפ ,הוהיםלֹוע עניטכיר איד ירטנאק ןיא רומאנ
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 סאוו דניירפ א ןּופ טעקנאּב א ייּב
 .ןעראוועג רנוזעג זיא

 ! םיתמ היחמ ּרּב
  ןענעבער רימ םאו ,עועיר גירעּבעל טכאמ סאו רעד יא טּבױלעג

 ,טיױט ראפ
 ! דניירּפ ןיימ
 , ןעמייהקנארק עטסכילקערש איד ןּופ ענייא טכאמעגכרוד טסאה אור

 הנוילעה החנשה איד ראנ ,רבק ןופ לעוװש ן'ףיוא ןענאטשעג טסיּב אוד ןּוא

 "ניק ןּוא ּבייײװ ןּופ ןערעװ ןעסירעגּבא לאז רעטאפ א זא טלאוועג טינ טאה

 רערעיוו ףיד רימ ןעּבאה ראפרעד ןּוא , דניירפ עטּונ ןּוא םיבורק ןּופ ,רעד

 .עטימ רעזנוא ןיא ,זנּוא ןעשיווצ ,אד

 ,תומה ןיבו םייחה ןיּב ןעּבעווש ּוצ ,ךאז עטוג ןייק םינ זיא ןייז קנארק

 ןייק אטשינ זיא סע ,ער ילּב בוט ןיא ,ךאד ןּוא ,םהענעגנא ןּופ טייוו זיא

 ןוא ןעגעינגרעפ .ןעּבעל רעזנּוא ןופ ׁשױר םעד ןיא ,םטכעלש ןהא סמוג

 קנירק א ןעשנעמ ןּופ עדנע םעד ןא טפא רימ ןעסעגרעפ ,גנוריזומא

 ראפ גנוננראו א ףױא טיג ןּוא עדנע ןייז ןא ןעשנעמ םעד טנהאמרעד

 | .ערערנא

 ריד ראפ ךיא זּומ , ןעטנעמילּפמאק ןעכאמ ּוצ טינ ריד ,דניירפ  ,ןּוא

 -נייא רעד טינ טסיּב אוי ? .ועזייוועּב ריד לאז סאוו לעיּפשייּב א ןעניפעג

 םעד ןּוא .ןויסנ רהיא טקיש הנוילעה החנׁשה איד ןעמעװ רעּביא רעגיצ

 מינ רע ןיא ,לעיּפשייּב א ראפ סױא טּבױלק הנוילעה החנשה איד סאוו

 .שנעמ רעכילנהעוועג ןייק

 ןעװעג זיא סאו ןעשנעמ א ,בויא ןעגיױא ערעזנּוא ראפ ןעּבאה רימ

 .טפארטשענ טאג טאה םהיא ,םימּת קידצ שיא ןא ,םוקמל חֹונו תוירּבל תונ

 ,ץבויא ףױא ראנ ן'םעלּב ףױא םעּכ ןיא ןעוועג טינ זיא ןטׂש רעד

 ּוצ םאה .,ןעדייל עגידלודענ , טייהקנארק ס'בויא ,ףארטש ס'בויא ןיא



 יא יי

 ןעועג חכותמ םהיא טיפ ךיז ןעּבאה עכלעװ ,דניירפ ענייז טכארּבעג םהיא
 .ןעּבעל ןּופ רוס םעד רעּביא

 -סכעה ענייז ןיא ,ץרעמש ןעטסערגנ ןייז ןיא ןעוועג זיא בויא ןעװ ןּוא
 םֹׁש יהי חקל ידו ןתנ 'ר. :ןעכארפשענסיוא גידלּודעג רע טאה .,םירּוסי עט .

 *! רובמ 'ד
 -נעמ איר לעיפיו ןּוא ,טנעיל אד ןעקנאדעג טימ טלעװ א ראפ סאוו

 ,םירּוסי ןּוא ץרעמש ןעגארטרע ּוצ םלאמאד טייז טנערעלעג סע ןעּבאה ןעׁש
 ,תורצ עלא רעּביא ןעריפמוירמ בויא איו טקנופ ,רעטעּפש , ןאד ןּוא

 ענייר ,טייהקנארק ערעווש א ןענאטשעגרעּביא טסיּב אּוד !דניירפ ןיימ
 ענייד ,עלא זונּוא טאה ,לאזקיש םּוצ טייקגיטליגכיילג ןייד ,ןעדייל עגידלּודעג
 .לעיפ רהעז טנערעלעג רניירפ ןּוא םיבורק

 -ייז רימ ,זנּוא ןעשיווצ רעדעיװ ףיד ןעהעז רימ סאוו טאג ןעקנאד רימ
 טלאהרע ןּוא דנחעג דניירפ רעזנּוא רעדעיװ ןעהעז רימ סאוו ךילקילג ןענ
 "יא ףאנ טסיּב אּור וא ,ןעסיװ ּוצ ךילקיל: ןענייז רימ .עטימ רעזנוא ןיא
 רניירפ ןּוא רעדניק עניז ּוצ רעטאפ ,יורפ ןייז ּוצ ןאמ רעּבלעזרעד רעמ
 .ןעוועג איו עדניירפ ענייד ּוצ

 "על ןייר לאז רעטייװ ןּוא טנייה ןּופ .רנװעג ןעקנעש טאג ריד לאז
 רעד איו ןעהילּב טסלאז אּוד .ןערעװ טלעקנוררעפ טינ רהעמ לעמיה-סנעּב
 סאוו עזעיד ןעיירפ ךיז ןעלאז ןעטאש ןייד ןיא ןּוא םיױּב-ןעמלאּפ רעגיטכערּפ
 .ןעצטישעּב רעטעלּב ענייד

 ןּוא ,םימי עבשּו ןקז א ןייז טסעװ אּוד זיּב םייו רהעז ףאנ זיא סע
 ,רניירפ רעטּוג ןּוא רעּבעיל רעזנּוא ,רערעזנּוא ןייז ּוטסלאז ןיהא זיִּב

 -םיטש ,ןעבאווש םעד ןעפלעה ,סעטּוג ןּוהמ ּוצ ןעצעזטראפ טסלאז אּוד
 .ןעדנערייל םעד ןעטסיירט ןּוא ןעמערא םעד ןעצ

 ןּוא ןעּבעל לאז דניירפ רעּבעיל ןּוא רעמּוג א ,רעדניק ןופ רעמאפ א
 עועיר טאה ראפרעד ןּוא ,סע טגנאלרעפ 'רומטאנ עצנאג איד ,ןעּבעל זומ
 .ןעפלהעג ריד רּומאֵנ

 -עגמורא טסיּבכ אּוד ןעד ,ןעדעירפּוצ ןּוא ףילקילג יז ,זנּוא ןעשיווצ יז
 רניירפ עדנערהערעפ ,רעדניק עדנעּבעיל ,'ורפ ערנעּבעיל א טימ טלעגניר

 ,עטנאקעּב ערנעשניוו טוג ןּוא
 ! םימי תכירא ןּוא ןעּבעל ּוצ ןייז ריד לאז ,דניירפ ,םייחל
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 ןירניירפ רעמוג א ןופ גנולאהרע רעד וצ
 ,ץנארק .ת ןופ

 ! םאדַאמ
 ליײװ , ןיילַא ךייַא וצ רעסיֹוא , םינ םענייק וצ ךיא דער דנעבָא טנייה

 ץטסערג ןוא עטשרע איר טמוק ךייַא ןוא ,החמש עועיד זיא ךייַא בעילוצ

 . ערהע

 ןעלעטשרעפ ןעיורפ איו םינ ,קנארק רהעז ,קנארק ןעוועג טייז רהיא
 מאה ןאמ רעייֵא ןוא דנוזעג רהיא טייז טצעי .קנארק טסנרע יקַאט ראנ ,ךיז
 רעייַא ןופ גנולאהרע איד ןרעייפ וצ דניירפ ןוא ןענידניירפ ןעפורעג ןעמאזוצ
 . טייהדנוזעג

 עכלעװ ,עכלעזַא ראנ ןעּבראטש סע . תמא םעד ןעגאז ךייא ךימאל

 ,רהיא איו רעּבָא עבלעזַא .טדיֹומ רעייז טימ ןעצונ ןעגנערּב ןעצימיא ןענעק
 . ןעטכירעפ טינ םענייק ןוא ןעדאש לעיפ טנעקעג סנעטסבעה טאה

 וצ ןעּבעגעג קירוצ ךייַא םאה רע ןּוא תֹוירּבִה לע םחרמ ַא זיא טאג
 י ךייַא ןעטכַא ןוא ןעּבעיל סאוו עזעיר

 -עג הנותח טינ רעדעיװ ןאמ רעייֵא םלאוו ,סייוו ךיא טייוו איו ףיֹוא
 ךיז טאג םאה ראפרעד 3 יורפ ַא ןהָא דיא ַא םעּפע םע טּביילּב יװ ןוא .טאה
 ,יורפ ןייז ןעּבעגעגקירוצ םהיא ןוא ןעדיא ַא םימ ןענעירקרעפ טלאוועג טינ

 רהיא ןּוא ,ןייז םינ ְךייַא ןהָא ןענעק ,רהיא מהעמשרעפ ,רעדניק ערעייא
 ךאנ ,רהערט ַא ךאנ ,ךייַא ןעק סאוו םענייא ןעדעי ראפ טלהעפעגסיֹוא טלאוו
 טכארּבעג ןעמאזוצ םאה ,דניירפ עלעיפ יוזא ןופ ץפיז ַא ךאנ ןוא ץכערק ַא
 טכארּבעגפיורא סע טאה ךאלט רעמונ רעד עכלעוו סעגאלק ןעפיוה ןעצנאנ א
 טאה ,ןעגאלק עלעיפ יוזא ןופ ןערעוװ וצ זיול םּוא ,רע ןוא ,םלוע-לשרונֹוּכר ן'ראפ
 ןוא דרע רעד ףױא ןעהילפ רעטנורא לאז רע לאפר ךאלמ םעד ןעסייהעג רע
 ,ןעכאמ רנוזענ רערעיװ ךייא
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 ןעמעּבעגסױא ךייא ןעּבאה אד עללא רימ זא ,אזלא םהעמשרעפ רהיא
 "א ןאמ רעייא םאה ,ךילריטאנ ,ןעטשרע םוצ ,זנוא וצ טגנאלעּב רהיא ןוא

 , רימ ןעמוק רעהכאנ רעּבָא ,רערניק ערעייא ןאד ,ךייא וצ טכער
 טלאז רהיא םנעטשרע 1 ךייא ןופ ןעגנאלרעפ רימ סאוו רהיא טסייוו ןוא

 רעדניק ערעייא ראפ רעשומ עדנוזעג א ,ןאמ רעייא ראפ איורפ ענהעש א ןייז
 ַא ,החמש ַא טפָא גידנעכאמ ,ןירניירפ עכילהערפ ןוא ערעטנומ ַא ןאד ןוא
 . ןעטעּבעגסיֹוא ךייַא ןעּבאה סאוו עזעייז ראפ טלאהרעטנוא ןַא ,רעּפאס

 רעיא .וצרעד טכער ַא ןעּבאה רימ ןוא גידלוש זנוא סע טייז רהיא

 . +קילג ןוא קיזומ ,רעטכעלעג ,רניירפ ראפ ץמאלּפ ַא ןערעו זומ זיוה
 -סיֹוא ךייַא ןעּבאה רימ איו יֹוזַא . גנוגנידענ ַא ךאנ רימ ןעּבאה ןאד

 ןייז הכֹוז ןעלאז רימ זַא ,עלא זניא ראפ ןעמעּב ךיֹוא רהיא טלאז ,ןעמעבעג
 "ניק ערעייֵא ןופ תֹוחמש ןוא תֹונותח איד יב ןייז , ךייַא םימ ןעיירפ וצ ךיז
 זַא ,טנאז רעכלעוו ,ןאמ רעייַא טימ ךאלקילג טייז רהיא איו ןהעז ןוא ,רעד
 .טלעװ רעד ןיא יוױפ עטסגולק ןוא עשסנהעש , עטסעּב יד טייז רהיא

 ,רׁשֹוע ןיא ןערעטלע ךיז ,ןייז רהיא טלאז ןעמאזוצ ןאמ רעיא םימ ,אי
 -ס'דניק ןוא רעדניק ערעייַא ייּב תחנ ןהעז טלאז רהיא ,טייהדנוזעג ןוא דֹובּכ
 וצ ןעדאל ךאנ זנוא טלאז רהיא טגנידעּבנוא לליװ ךיא ןוא ., רעדניק-ס'דניק

 , םייצכאה ענערלאג ערעײַא
 ןעמאזוצ ,  יּברעד ןייז ךיֹיא ללאז ךיא זַא , ךיא טעּב ןעגעוו טניימ ןופ

 איו ןעלהעצרעד רערעיװ ןאד לאז ךיא ןוא , עטלעמאזרעפ עלַא עזעיד טימ

 ענערלאג ערעזנוא ,ערעזנוא טייז רהיא יװ ,ןעטעּבעגסױא ךייַא ןעּבאה רימ

 םורַא ןהעטש ןעלאז ךאלקינייא-רוא איד טימ ךאלקינייא איד ןוא - , הלּכ-ןתח

 . ןיגינעק רעטלַא רעד רֹובּכ ןעּבעגּבא ןוא ךייַא

 רעייא רילומארג ךיא .גנולאהרע רעיא וצ ךייא רילומארג ךיא !םאדאמ

 רילומארג ךיא ,רעטומ ענענּואװעג ערעייז אוצ רעדניק ערעייא ןוא . , ןאמ

 , ךייא טרהערעפ סאוו םענייא ןעדעי ןוא םיבֹורק ערעייא
 טלאז רהיא ןוא ,ןעּבעל רעיא ןערעטש טייהקנארק ןייק רהעמ ללאז

 . רעטלע עבילקילג ןוא עכיֹוה א וצ זיּב ןעהילַּב
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 ,םייהקנארקא ןופ ןענאטשעגפיוא זיא סאווםענייא וצ ערער
 , ןאספלאוו ,רד ןופ

 ןעכאמ רימ סאו ,הכרּב איד זיא םאד ! םיתמה היחמ 'ה התא ךורּב

 איו םעדכאנ . . . . דניירפ רעזנוא ךייא ךוזעּב ןעמשרע רעזנוא ייּב טצעי

 *,םדא לש ותונוע ןיקרממ םירוסי, םיומ ןופ ןעראיועג טעטערעג טייז רהיא

 ןעוו .דניז סנעשנעמ םעד ּפָא ןעשיוו םירוסי ןוא ןעצרעמש .,דומלת רעד טגאז

 שנעמ רענייר ַא רע זיא ,רנוזעג טרעוו ןוא קנארק ךילרהעפעג זיא שנעמ ַא

 איד םינ ּבױא 1 טייהקנארק זיא סאו ,ןעמכארמעב רימאל ןעד ,דניז ענהא

 טלאו שנעמ א ןעּבעל םנעשנעמ ןיא רעלהעפ א ןופ ,דניז ןופ ןעגלאפ

 ןעטיהוצ פא ךיז איו ןעסיװ לאז רע ןעװ ,ןעווענ קנארק טינ לאמ ןייק

 -נעטשמוא עכלעז א ןיא טצעי ןעּבעל ןעשנעמ רימ ,גיטסייג ןוא ךילרעּפרעק

 טפול איד ,טירמ ןוא םירש רעדעי ףיוא ןערעלהעפ ןעכאמ רימ זא ,ןעד

 - רעװש וצ ןעטייּברא רימ ,שירפ טינ ןעסע סאר ,ןייר טינ זיא זנוא םורא

 סעלא סאר ,טייצ רעד ןיא טינ ןעפאלש רימ ןוא ןעמפערק איד רעּביא

 שנעמ א ןעוו ןוא .טייהקנארק טכאזרוארעפ ןוא רעּפרעק םעד פא טכאווש

 איװ רֶע ןיא ,דנזעג קירוצ טרעװ ןוא םיזירק ןערעווש א םיוא םהעטש

 ןעּבײהנא ןעק ןוא סקייטסימ ןוא ןערעלהעפ ענהא ,דניק סענעראּבעג יינ א

 ,טסייג ןיא איו רעּפרעק ןיא קראטש ןייז .ןוא ןעּבעל ןעגיסעמלעגער א ןערהיפ

 ,ךייא ןיוש ןערילרעפ רימ זא ,טניימעג ןעּבאה רימ . , , דניירפ רעּבעיל
 וצ טאג ,רעּבא ,רהאפעג ןעטסערג םעד ןיא ןעוועג ךילקריוו טייז רהיא ןעד
 ענהעש אזא ןעואלרעפ וצ דאש א םעפע ;ונוא םימ טייז רהיא ,ןעקנאד
 רימ ,ןעגינגרעפ םטלעוו רער ןופ ןעסינעג וצ גנוי גונעג טייז רהיא ,טלעוו
 ןוא יורפ רעיא וצ ןאמ א ןייז םלאז רהיא ,ךייא ראפ ןעמעּבעג עלא ןעּבאה

 ןוא ךייא ףױא טאהעג תונמחר טאה טאג ןוא רעדניק ערעייא וצ רעטאפ א

 .ןעּבעל סאד קירוצ ךייא םקניישעג ןוא עילימאפ רעייא
 םאו ,ןעסיײװ עכלעװ ,ךיא טימ אד עלא ךיז ןעיירפ רימ

 רעדנעזיוט ךיוא ךיז ןעהערפ סע ,טייז רהיא שנעמ רעטוג ןוא רעכילצונ א ראפ
 טימ טאהעג רהעקרעפא ראנ ןעּבאה עבלעוו ,לארעּביא ןוא םורא ןופ ןעשנעמ
 רעזנוא ןופ ןעראוועג טלהעוורעסיוא ןיּב ךיא ,דניירפ רעּבעיל ,אזלא ,ךייא
 מיז רהיא סאו ,החמש  רעזנוא ןוא דיירפ רעזנוא ןעקירדוצסיוא ןייארעפ
 טלאז רהיא ,טייהדנוזעג .רעייא ,ריפ קנירט ךיא ,זנוא ןעשיווצ ןעּבילּברעּפ
 לייו ,קראטש ןוא דנוזעג ןייז םלאז רהיא ,ןעסיוו טינ טייהקנארק ןופ רהעמ
 ועייא ריפ ןיא ללכּב טפאשלעזעג רער ראפ ךילצמונ רהעז ךאנ טייז רהיא
 !םיחל !ארפעל ךבהי אלו ןל ךבהיד אנטחר ךירּב .טרפּב עילימאפ
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 ,רהאי םעיינ םּוצ עדער ןּוא שנואווסקילנ
 ,ןאמיילק .א ןופ

 ןוא ,טייונעגנאנרעפ ןופ םוהת ןיא ןעדנואושרעפ זיא רהאי א ךאנ
 עיינ םאד ,טסאג םעיינ םעד ןייז וצ םינַּפ לנקמ ' שלעמאזרעפ אד ןענייז רימ
 -עג יוזא ןוא ,גנילהירפ רעד איו גנוי יוזא זנוא ראפ םניישרע סאוו ,רהאיי
 ,טפנוקוצ איד איו לאפסינמייה

 מאה רהאי םעיינ םּוצ זא ,גהנמ א ןעוועג זיא ןעכירג עטלא איד אייּב
 ןופ גנוניישרע איד ןענכייצעּב וצ םוא ,טריקסאמרעפ ,טעדיילקרעּפ ךיז ןעמ
 ,סעטסואוועּבנוא ,םעטנאקעּבנוא םיורג

 טריקסאמרעפ ןוא םעדיילקרעפ טפנוקוצ איד טאלג רימ ןעהעז זנוא אייּב
 ,זנוא טגניירּב איז סאוו טינ ןעסייוו רימ ןוא

 ןעגעוו ןעריּפָאזאליפ וצ ,ןעּבעל רעזנוא ןיא ,טינ ךיז טניױל סע רעּבא
 ,ןעטנאקעּבנוא םעד

 סאד ן'רעייפ וצ טלעמאזרעפ ָאד עלא ןענייז רימ סאוו סע טיירפ רימ
 איד טימ רעטנומ ןייז ,טייהנעגנאגרעפ רער טימ ןעיירפ ךיז ןוא רהאי עיינ
 .ןעּבעל ןעמ לאז טּבעל ןעמ ןמז-לכ ןו א טפנוקוצ רעד ראפ ןעגנונפאה

 !ןעּבעל ןעמ לאז טּבעל ןעמ ןמז-לכ ,ַאי
 -אמ וצ איוו טינ טסייו סאוו רעד ןוא ,לאמנייא זױלּב טּבעל שנעמ רער

 ןופ המרעװ םעד טינ טנעידרעפ רעד םהענעגנא ןוא םיז ןעּבעל סאר ןעב
 .ןעּבעל

 ! גיטכערּפ יוזא ןוא ךילררעה יוזא ,ןהעש יוזא זיא ןעּבעל סאר ןוא
 רהאי ןעזעיר ןיא ןעּבאה ןעשנעמ ,רהאי עטלא סאד ןיא רעּביאראפ

 ןעצפיז ךיוא רהאי סעטסנענ ןעלעװ ןעשנעמ ,ןעצרעמש טאהעג ןוא טצפיזעג
 סע ןעװ ןעּבעל סאר טאה הטרעװ א ראפ סאו רעּבא ,ןעצרעמש ןעּבאה ןוא
 ! ןעגינעגרעפ םארטש םעד ןיא טלאזּכָא ןא ןהֶא ,ףּפמאק א ןהָא זיא

 לעיפ זיא סע ,רעטסניּפ ןוא לעקנוד ןטהעז וצ סעלא גיהמיונ טינ זיא םע
 "רעטנומ איד ,מכיל סאד ןעלעטשראפ ךיז ןוא ןעּבעל ן'ףיוא ןעקוק וצ רעסעּב
 ,מייקגידעּבעל איד ןוא םייק
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 ןיוש לאמנייק סע ןעלעוו רימ ןוא ,רעּביאראפ זיא ןעוועג זיא סע סאוו
 . ןעּבאה טינ רעדעיװ

 ראפרעד , קירוצ טינ לאמנייק רהעמ ןיוש טרהעק 19-- איו יוזא ןוא
 םעיינ םעד ראפ ,טפנוקוצ רעד ראפ ךיוא ןאיצקעל א ןענרעל רימ ןעלאו
 ,טסירגעּב לאמ ןעטשרע םוצ טנייה זנוא אה סאוו טפארק

 ַא ןייז זנוא ראפ לאז רהאי ןעדנעמוק ןוא םעיינ םעד ןופ גאמ רעדעי
 ןוא זנוא ראפ ןעכאמ וצ םהיא ןעהימעּב ךיז ןעלאז רימ .ןעּבעל ןופ ריירפ
 ,גאמ-סקילג א דניירפ ערעזנוא ראפ

 םינ יא סע 1 עסינעגרע ןוא ןעגראז ערעזנוא טימ רימ ןעכאמ סאוו
 טינ םימרעד ךיז ןעכאמ רימ ןוא ,טסולרעפ-טייצ רעגיטסיזמוא ןא איו רהעמ
 | ,רעסעּב

 ףױא לעגייפ ןעגניז סע ,ןעמולּב ןעהילּב סע {ןהעש ןיא ןעּבעל םאר

 טלעכיימש טכאנ אייּב ןוא ,ױלּב ןיא לעמיה רעד ;ןעגייווצ עטניורקעג-ןייוג

 ,ןעלקניפ ןעטנַאילירב עשילמיה איד ןוא הנבל איד
 טימ ןרעדא ערעזנוא ןָא טלליפ סאוו ןייוו זנוא ןעכאמ רענטרעגנייוו איד

 -עי ןוא רעכילקילג ,רערעטנומ טּפאלק ץראה סאד ,רעייפ-סנעּבעל ןעשירפ

 !ּבעיל ,שנעמ :טיירש זנוא ןיא וורענ רעד
 | ! ןעררעה ןוא ןעמאד עניימ

 עמסכענ איד ןעלאז .רהאי םעיינ םוצ קילג ןעמעלא ךייא שניוװ ךיא

 ןופ רענייק לאז } געט עבילקילג ןופ עהייר ןייא ןייז ךייא ריפ טנאמ ףלעווצ
 -רעה איד ןוא ןערעװ רערעווש םענעשעק איד ןעלאז { ןעלהעפסיוא טינ זנוא
 -רעפ ןוא ןערעסערגרעפ ךיז רעטכעלעג ןוא טייקרעטנומ לאז { רעגנירג רעצ
 רהאי סעטסכענ ןעלמאזרעפ רעדעיװ ךיז ןעלעו רימ ןעוו---ןוא ,ןערעקראמש
 ךאנ םלאמאד ןעגיהטיונעּב רימ ןעלאז ,רהאי םעיינ םוצ קילג ןעשניוו וצ ךיז
 רערעילגטימ ענעמוקעגוצ איד ראפ עשניוקילג רהעמ ךאנ ,תוכרּב רהעמ
 .ןענידניירפ ןוא דניירּפ רעזנוא ןופ

 ,טסאג רעזנוא ןופ ןייז להאוו םוצ ןעקנירט עלא רימאל { ןייז להָאװ םוצ
 ,ןערהאי עבילקילג ערעטייוו עלעיפ ,עלעיפ ךאנ ןעשניוו ךיז ןוא ,רהאי עיינ
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 ,יאלושזד רעט"4 רעד
 .ץיוואקילעז .ג ןופ

 טנייה ןּוא ןעמַאַאמש עטנינייאראפ יד ןופ גאמיס'טרוּבעג רעד זיא טנייה
 רעד--ַאקירעמַא ןּופ בֹוט-םֹי ןעטסערג םעד ןעשנעמ ןָאיללימ 85 ןערעייפ
 -יל ַאק ויּב ןיע מ ןּופ !ןעטַאַאמש עטגינייארעפ איד ןופ ,גאמ-ס'טרוּבעג
 ,דיירפ טימ ןנּוז איד גאט ןעזעיד רענַאקירעמַא רעד טסעירנעּב עי נ ר א פ
 "ילגנע ןופ ןעראוועג טיירפעּב ַאקירעמַא זיא 1776 יַאלישזד ןעמ4 םעד לייוו

 םעדנירגעג טאה ןאטגנישַאװ שזדראשזד רעכילּכרעטשנוא רעד ןּוא ,ךאי ןעש
 ! טלעוו רעד קילּבוּפער עטסערג איד

 -אַּפ טימ טנייה טרעייפ רענאקירעמא רעד סאו ,יאלושזד רעמ4 רעד

 רעטסנהעש רעד זיא סאד--גנאזעג ןּוא עּבעיל טימ ,קרעוו:רעייפ טימ ,דאר
 -םיה רעשינאקירעמא רעד ןיא רעטסגירע' יֹורט רעד ךיֹוא איו גאמ
 !ןאיצאנ רענאקירעמא רעד ןופ ומחנ:תּבש רעד ןּוא באּב:העשּת רעד---עיראמ
 דנאלגנע עכלעוו טימ ןעטייק יד ןעראוועג ןענארּבוצ ןענייז גאמ ןעזעיד ןעד
 אוצ אקירעמא מאה רעדייל רעּבכא ,םלעװ עײנ איד םדימשענ טאהעג טאה
 ןעּבאה רהעוועג עשילגנע יד לייװ ,טייהיירפ עזעיד ראפ טלהאצעּבכ רעייהמ

 ! טּולֹּב ךיימ א ןיא ןעדלעה רענאקירעטא עדנעזיֹוט טרעפעלשרעפ ןאד
 איד ראפ רעקראטש ןענייז ןעלהארטש איד ,/יא השעמ איד איו = ,רּונ

 -סיֹורא ךאד זיא דלעפטכאלש רעגיטּולּב רענעי ןּופ ןּוא ,םנעקלאוו עיצראווש
 ןעּבעגעג טאה ןאטגנישאוו ! םלעװ רעד קילנוּפער עטסערג איד ןעסקאוועג
 טאה סאוו ,קילּבופער ןעזעיר א ןערָאװעג זיא סע ןּוא ,רֹוא יהי יירשעג א
 !טלעװ עטלא איד ןופ ןעניורק עלא לעסיירט א ןעּבעגעג

 ,טנייה ןערעהח רימ סאו ,סרעקערק רעייפ איד ןּופ שיֹורעג םעד ןיא
 ןעכאמ ןעלעװ סרעקערק רעייפ איד סאוו ןעמאלפ ןעמארטש עיולב איד ןּוא
 טנייה ןעלעוו סאוו ,ץנאלג ןעמארטש עשיטעזנסעיאמ איד ןוא ,דנעבא עטייה
 טּביומרעפ סאוי ,קיזומ עשיטאירמאפ איד ןיא ןוא ,םנעקלָאװ איד ןעטלאּפש
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 ןענייש ןעגינעגרעפ עגירלושנּוא עזעיר ןיא---ןעמַאַאמש עטגינייארעפ יד טנייה
 טריקיזיר ןַאד ןעּבָאה סָאװ ,ןעדלעה ענהעש ענעי ןופ רעטכיזעג איד םיֹורַא
 ןּופ לֹוק םעד ןעגנַאגעגבָאנ ןענייז אייז ןּוא דנַאל רעייז ּבעילּוצ ןעּבעל רעייז
 .רבק ןי'זיּב טעּפמּורט

 ןענעג ,תֹומחלמ ןעגעג ּפיצנירּפ םיֹוא רעמיא ןיּב ךיא !עדניירּפ עניימ
 איד ךילקערש איו זַא ,ןענעקיילּבָא טינ רעּבָא ןענעק רימ--םד תכיפש
 טלעפטכאלש ןפיוא ראנ לייוו ,תולעמ סעּפע ךאד איז טאה ,זיא דלעּפטכַאלש
 "קַארַאכ ןייז ,המומ ןייז ,טַאהטנערלעה םףױעשנעמ םעד סיֹורַא ךיז םהעז
 ,ןַאד ןעזײװסױֹרַא רּונ ןעק שנעמ רעד סָאװ תֹודימ עסיֹורג ערעדנַא ןּוא רעמ
 ןרעטנּוא טלַאפ סָאװ טַאדלָאס רעד .ללּכ ן'רַאפ שפנ רסֹומ ךיז זיא רע ןעוו
 ןּוא טכילפ עגילייה ןייז ןָאהטעגּבָא טָאה טייהיירפ רַאפ ןּברק ַא דרעוװש

 -על ןייז ןופ עּפמָאל איר שטָאח ןעד ,טדיֹוט ן'ךָאנ ךיֹוא סע טּוהט

 איד ןעטכיילעּב ּוצ טכיל גּונעג רעּביא ךָאד רע טזָאל ןעגנַאגעגסיֹוא זיא ןעּב |
 .ןעמעלַא רַאפ ןייז שּפנ רמֹומ ללָאמ ַא ךיז ףרַאד רענייא יֹוזַא יװ םייהשנעמ

 ןעזָאלעגרעּביא ְךיֹוא ןעּבָאה םיאנֹומשח איד רערירּב ענייז ןּוא יּבכמה הדּוהי

 ץלָאטש ס'לארשי ןעּביילּב טעװ סָאװ ,ןָאיצקעל עגיטּולּב ַאזַא טלעוו רעד רַאפ
 , תֹורֹוד עלַא ןיא ןּוא ןעמייצ עלַא ןיא

 -יֹורנ רעזעיד ןופ גָאמ-ס'מרוּבעג רעד רונ טינ זיא יַאלושזד רעמ4 רעד
 ןייז להָאמ ַא ךיֹוא םעװ רע ןרעדנָאז ,טלעװ רעיינ רעד ןיא קילּבוּפער רעס
 ,טלעװ רעטלַא רעד ןיא ןיֹורק רעד ךאנ שידק-ןגּבר רעד
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 .ערער סרעישּבא
 .ןיױאר םהובא ןופ

 .עטנאקעּב ןוא עדניירפ ,םיבורק
 "אז ןעמוקעג רימ טייז רהיא סאוו ןעצראה ןעפעימ ןופ ךייַא קנאד ךיא

 רימ וענעישרע טייז רהיא םאוו לאמ עלעיפ ךייַא קנאד ךיא ,"דנוזעג יז, ןעג
 , םיקחרמּכ ּפֶא זיר ךיא רעדייא רעטכיזעג ערעיײַא ןעזייוו וצ

 -רעווש רימ זיא ,ךייַא ןופ גנודייש ןיימ זַא ,דניירפ עניימ ,רימ טּביֹולג
 ןוא דניירפ ןייא קעװַא רּונ טהעג ךייֵא ןופ . רימ ןופ גנורייש רעיא יו רע

 , דניירפ עלעיפ איֹוזַא ןערנואוושרעפ םרעוװ רימ ןופ
 מלעוװ איד איו ױזַא ןוא ,עלַא ךייַא ערהע ךיא ,עלַא ְךייַא ּבעיל ךיא |
 וַא ,ךיא ףָאה ,לעגעיפש ַא איו זיא ןערעדנַא ןעגעג ץראה ןייא זַא ,טגאז |

 . ךייַא וצ עניימ יװ עּבלעזיר ךיֹוא ןענייז רימ וצ ןעלהיפעג ערעײַא
 ךיא לייוו רָאנ ,ליוװ ךיא לייוו טינ ,ךייַא זאלרעפ ךיא קעווא רהאפ ךיא

 לזמ רערָא לאזקיש ןייז ןעמלאהעג טינ לאמנייק ךאנ םאה שנעמ רעד .זומ
 ענרעזייַא ענייז ןיא ןעשנעמ םעד רעמיא טלאה לאזקיש סאד ,דנעה איד ןיא
 . ןעסײרוצסױֹורַא טראד ןופ ךיז גונעג קראטש ןיא שנעמ ןייק ןוא , סעּפאל

 םעד רעּביא טצעי טדינש ,רעססעמ ןעפראש ַא טימ , לאזקיש םאר
 . גנאל איֹוזַא טגינייארעפ זנוא טאה סאוו דניּב

 ןעמאזוצ רימ ןעּבאה ןעדנוטש ןוא געט ,םישדוז ,ןערהאי עלעיפ ,עלעיפ
 ,תֹוליִבַא ייּב ןוא ,טיירפעג םענייאניא ךיז רימ ןעּבאה תֹוחמש ייּב ,טכארּברעפ
 | / +  טסיירמעג ןעמאזוצ ךיז רימ ןעּבאה

 -העפסיֹוא ךייַא םעוו רענייא זיֹולֹּב ןוא ,ךיז ןעשיווצ ,אד טּביילּב עלַא רהיא

 םענייק טינ ןעק ךיא ּואו ,דמערפ רעד ןיא קעװַא העג ,רערעיװ ךיא .ןעל
 רימ ןוא ןעפיוק אוצ ןעטיײּברַא ןעזומ ללעוו ףיא . םינ רימ ןעק רענייק ןוא
 גנאל ןערהאי טמהענ סע !רעווש יֹוזַא זיא סאד ןוא .דניירפ עיינ ןעפאשרעפ
 יַא ןייז ןעק סע רעװ ןוא דניירפ ַא ןייז וצ הטיעוו זיא סע רעו ןעניפעגוצסיוא
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 .רעּביאראפ גנאל רימ ייּב ןיוש זיא , טייּברַא אזַא ראפ טייצ יד ןוא .דניירפ
 "רעד ןוא ,רעטנומ ױזַא םינ רהעמ ,ןעוועג איו גנוי יֹוזַא םינ רהעמ ןיּב ךיא
 ,הטומ רעד ךיוא רימ םלהעפ וצ

 טלעדנאוורעפ ךימ טאה ,לאזקיש עגיצרעהמעראּבנוא םאד ,לאזקיש סאד
 טנעקעג ךימ ןעּבאה דניירפ דנעגוי עטלַא עניימ רונ ןוא ,רעמראה טכאמעג
 ןעלעװ .ןעטייקשיראנ ןעגנאגעּב ּבאה ךיא ןעו ןעהייצרעפ ןוא ןהעמשרעּפ
 . רעּביראד לעפייווצ ךיא 1 דניירפ עיינ ,םירבח עיינ ןוהמ ןענעק סאר

 זיֹולּב רעּבָא --- ךייַא ךיא זאלרעפ , דניירפ עמוג עּבעיל עניימ ראּפרעד
 ןוא רעמיא םעװ ,עלַא רהיא דנערהעוו ,סרעּפרעק עלעירמאמ ערעײַא רּונ
 . ןעצראה ןיימ ןיא ףעיט ןעּבעל גיּבייא

 גיצרעהמעראּבנּוא ןערעדיילש ךימ טעװ לאזקיש ןופ םערומש רעד ןעוו
 סאר ןעניישרע רימ ראפ טעװ ,םי סנעּבעל ןופ סעילאווכ ערליוו איד ףיוא
 ןעגיוא עניימ ןיא ןוא ןעמייייצ ַא ןופ לעכיימש רער ,,דניירפ ןייא ןופ םכי:עג
 וימ ןעלעװ עזעיד ןוא ,ןעמירד ַא וופ רעטרעװ עדלימ איד ןעגנילק ןעלעוו

 | . ןעטסיירמ
 , עטנאקעּב ןוא ערניירפ , דנוזעג טייז
 ןערהערט ןענייז , ןעגיֹוא עניימ ןופ טצעי ןעסעילפ סאוו ןערהערט איד

 רימ ּבאה ךיא זַא ,ןענהאמרעד רעמיא ךימ ןעלעוו ייז ,  דיירפ ןוא קילג ןופ
 -רניירפ רעייז ןעטלאה ןוא דניירפ עלערע ןוא עטוג עבלעזַא ןעפיוק טנעקעג
 , גיּבייא ףיוא טפאש

 לָאמַא ,טייקטנעלרעּביא טינ ןיא ,שענעלייַא ןיימ ןיא ,ךיא ּבאה רעדייל
 ךיא םעּב ,טינ ףראד ןעמ סאוו טגאזעג ,רעלהעּפ ַא ןעגנאגעּב םענייא ןעגעג
 , גנוהייצרעפ םוא טצע

 ןוא ןעפעימ ןופ טמוק סאוו 'דנוזעג ייז, ַא ךייַא ןופ ןעּבאה ליװ ךיא
 . ןעצראה ןעגיטכירפיֹוא

 טקנערעג ןוא , ךאלקילג ןיא דנזעג עללַא טייז ! ךייַא שניוו ךיא ןוא
 ! ידניירפ ןעטסעּב רעייַא רעמיא ףיֹוא



 רעגדער רענאקירעטא-שיד'א רעד 150

 סאוו דניירפ א ןופ ןעמענ ריישּבא ןייּב

 ,ּפארוי ךאנ טרהאפ
 ,רניירפ ןופ טראווטנא ןייא טימ

 .ףאזָאליפ ןעשיווטיל ןופ

 ! ןעררעה ןוא ןעמאד עניימ

 ראפ דניירפ רעזנוא ןופ ןייזלהאוו םוצ ןעקנירמ טצעי ןעהעג רימ ןעוו

 וצ םהיא ,עדניירפ ,טכילפּפ עטשרע רעזנוא ויא ,אּפארייא ךאנ עזיירּבא ןייז

 ןעכילהערפ ַא , רעסאוו ןוא לעמיה ןעשיווצ עזייר עמהענעגנא ןא ןעשניוו

 :עזייר קירוצ עכילקילג ַא ןוא םי טייז רענעי ןופ טלאהטנעפיוא
 -עג ַא ןהא "ןהעזרעריו ףיוא, ,דניירפ רעזנוא וצ ןעגאז טינ ןענעק רימ

 סאוו טייצ עצנאג איד ןעטסיירט ךיז ןעלעוו יימ רעּבא , ןעקנייּב ןופ להיפ

 טונ ץנאנ םנעטסגינייו םגניירּברעפ רע זַא זנוא ןעשיווצ ןייז טינ טעװ דע

 רעזנוא זא ןעסייוו רימ לייוװ ,ןעכוזעּב טעװ רע סאוו טדעטש עסיורג איד ןיא

 ןיא "תולג ןעטכירּבא, רעדא זיראּפ ןיא "תוצח, ןעטכירּבא טינ טרהאפ דניירפ

 ןעשיווצ ןעמוק קירוצ טעװ רע ןוא טלעװ איד ןהעז טרהָאּפ רע , ןאדנאל

 ןהעזועג טאה רע סאוו סעלא ןעגעו גנורהאפרע שזַאנַאּב ןעצנאג ַא טימ זנוא

 ךיוא ךילניישראוו זנוא טעיו רע .רעדנעל ענערעישרעפ איר ןיא םהיא םורַא

 איד ןעריקיזיר טעװ רע ּבײא טדאטש סיטרוּבעג ןייז ןופ סורעג א ןעגניירּב

 אל רעגיצנאווצ-נוא-פניפ ַא טימ ןוא סאַפ רענאקירעמא ןַא םימ ץענערג

 | / . + + רלעגיץרהי

 -לעז איד טימ ןעטמוק קירוצ טעװ רניירפ רעזנוא זַא טינ לעפייווצ ךיא

 טעװ סוּבטולאק ןוא ,טנהאוו רע ּואװ דנאל רעד וצ גנוטכא ןוא עּבעיל עּב

 רע איו ןעממוק קירוצ טעװ רע .דמערפ רעד ןיא הטרעוו ןייז ןערילרעפ טינ

 ריא רעמיראוו רעּבלעז רעד ןוא ,טָאירמאּפ 'וענאקירעמא ןא קעווא טרהאפ

 .זנוא ןעשיווצ אר םהיא ןענעק רימ איוו

 טינ טעװ רחיא זא םוג ץנאנ ןעסייוו רימ ,דניירפ רערעייהט ,רהיא ןוא

 סמהענ רהיא סאו רלעג ןיא ךרדל-הרצ רעיא טיט ,געװ ן'ףיוא רנעלע ןיז
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 .ערניירפ ןעניפעג םירעג רתיא םעװ ןעוהעק ךױ םעװ רתיא וואו זיא ,םימ

 -עג טינ ץטאלפ ןייק ןיא טראד םעיו רהיא זא ףייא ןערעכיזרעפ רימ---רעבָא

 ןוא ,רעּביא טזאל רּתיא ןעמעװ עלא רימ אי עףציירפ עסייּת עבלאז ןעניפ

 -רעדיוו ףיוא "םייחל-ךל-ךל, א טימ טפאשדניירפ איד ןעסינעּב עקאמ רימאל

 ףיוא םייצ עכילהערפ א ,םי ן'ףיוא עזייר עטהענעגנא ןא טאה ,רניירפ ןהעז
 -נייּב עב"עוו ערניירפ ערעייא וצ עזייר-קירוצ עכילקילג א ןוא השבי רעד

 * ךייא ךָאנ ןעק

 ערניירפ ענייז ּוצ רעפטנע

 ןוא ,עשניוו עטוג ערעייא ריפ דניירפ רערעייהט ןיימ ,ךייא קנאד ךיא

 ,ןעזאלסיורא רימ ןעמוקעג טייז עכלעוו ןעמעללא ךייא ךיא קנאד עּבלעז סאד

 טייצ עצנאג איד ךייא ןופ ןעקנייד לעװ ךיא זא ןרעכיזרעפ ךייא ןעק ךיא

 -יורג רעד .ךייא ןוא רימ ןעשיווצ הציחמ א ןייז םעוו םי רעסיורג רעד סאוו

 ןעד ,יררעפ א איװ רתעמ טינ ןעמייצ עגיטנייה זיא םי רעשיטנאלטא רעס
 ןעּפיל איד ןערהירגא ךיז ןענעק לעּבײק ןעשיפארגעלעט ןופ ףליה רעד טימ
 רנאטש ןיא ןענייז אּפארייא םימ אקירעמא ןוא ,ןעטלעװ עּכלאה עדייּכ ןופ
 -לעשט טימ ןָאטסָאּב איו ,לליווזנארג םימ קראי וינ איװ טקנופ ןרערױלּפ וצ

 טנייה ןענעק ערניירפ ,אי ! "םילשורי, עיינ רהיא טימ איפלעדאליּפ איו ,יס

 זיא קאט , .טייוו ליימ ערנעזיומ ןענייז יז ןעוו וליפא ןעדייר ןעמאזוצ ךיז

 ךאנ זיא לעּביײק ן'כרוד ןעדייר רעּצא---גילליּב זיא ןעדייר---רימ ןעגאז *פישט
 ןעמ ןעק טָארד ןהא ףארגעלעט ן'כרוד ךיוא ןוא ,גילליּב יוזא םינ גיפיולראפ

 ךיז ןעק ןעמ סאוו ןיילא סאד רעּבא --- נילליּב ריפ ן'הנעטסיוא טינ ךאנ ךיז

 ןיימ טכאמ סאד , ןרעדנא זיּב טלעו קע ןייא ןופ ךיג יוזא ןערייר ןעמאזוצ

 ןכש רעיא ןיּב ךיא זא טראד ןעלהיפ ךיז לעװ ךיא לייוו ,רעמכייל עזייר

 . טצעי איו טקנופ

 ןוא ,לעפייוצ ַא ןהא טייטסע-לעיר לעקימש ענהעש ַא זיא אפארייא
 ,סרענראק, ןוא 'סלעסראפ, ענהעש ןעּבאה ןילרעּב ,ןעיוו ,ןאדנאל ,זיראַפ

 ךיא ןוא , ךייא וצ ןעהיצ רעממיא רימ טעװ ץראה ןיימ זא סייוװ ךיא רעּבא

 ןעוו ןעדיירפ ןיא ןהעז רעדעיװ ךיז ןעללאז רימ .  ןייזלהאוו רעיא וצ קנירמ

 טלאז רהיא ,ןעלהעפ טינ לאז ךייא ןופ רענייק , ןעממוק קירוצ לעװ ךיא
 , םייחל ןעקנירט ריטאל ןוא תחנ ןיא ןעבעל עלא
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 .(רעפטנע ןא טימ) רניירפא וצ ערער אּנה.ךורּב אּפארייא ןּופ קירּוצ
 ,תוקלקלחו ןוֿפ

 זא טגאועג לאמא טאה סע ףאזאליפ רעכלעו טינ ןיוש קניידעג ףיא
 -עיד .גנולפיײווצרעּפ רעמיול ןופ לשיּפאק א יװנ זיא ןעּבעל ם'נעשנעמ םער
 טלאוו רע ןעו "עכמאח, אזא טגאזעגסיורא שינ םיוועג םלאוו ףאזאליפ רעז
 -עטסיינעב עכילהערפ א ריפ סאוו טימ ןהעזקנ ןּוא זנוא טימ ןעוועג טצעי
 ,אּפארייא ןּופ ןעמוק קירוצ ןייז דובכל דניירפ רעזנוא ןעגנאפּפמע רימ גנּור

 רעיה ןענייז עכלעוו עלא ןּופ ןעמאנ ןיא טצמעי דייר יא ,דניירפ אי
 רהעמ ןייק זא ןרעכױרעפ ףייא ןעק ףיא ןּוא ןעסירנעּב ךייא ןעמוקעג
 ,טנהאווענייּב טינ ןעּבעל ןייט ןיא ףאנ ףיא ּבאה יאּבה ךּורּבכ, ןעכילצרעה
 ענעי ןופ טינ טייז רהיא לייװ , טריזומא םּוג ץנאג םיווענ ףייא טאה רהיא
 ןעמלאה ןּוא עבשיראּב זיִּב ןד ןּופ עזיר א ןעכאמ עכלעװ תומשנ ערעיוז
 טראז עזעיד ןּופ טינ טייז רהיא "טגאזעג םניימשימ, סעלא ףיוא ןעגאז ןיא
 ןיא םיועג טאה רהיא ןעד ,לעּפתנ טינ ףאז ןייק ןּופ ןרעװ עכלעוו תושפנ
 ףערעוו ּוצ טרעדנּואוועּב המרעװ רּונ זיא סאו סעללא טרעדנואוועּב אּפארייא
 סעטמאג רעדנואו איד טימ טכאמענ טפאשטנאקעּב ךיוא סיוועג םאה רהיא
 המה םיּבר םימּב הכלמ וׂשֹע תוינאּב םיה ידרוי שגאז ררוׁשמ רעד סאוו ,םי ן'ףיוא
 עגיטכיוו גּונעג עזייר רעיא ןּופ ןעמונעגמימ טאה רהיא ןּוא ,יד יׂשעמ ּואֹר
 ףאנ וא טכױעג רעײא ףױא ןעהעז רימ רעּבא ,ןעּבעל ןיא ןענאיצקעל
 טימ קירּוצ ,םייה א קירּוצ טיז רהיא סאו ףיז רהיא טהערפ ןעמעלא
 -ץרעה א ךייא ןעשניוו עכלעוו עדניירפ ערעייא םימ קירּוצ ,עילימאפ רעייא
 ,אּבה-ְךּורּב ןעכיל

 טסאג ןופ רעפטנע
 עכילדניירפ ערעיא ןהעז ּוצ ריירפ ראפ טּפאלק ץראה ןיימ ,עדניירפ

 ךייא ףױא העז ףיא : גנּוסירגעּב עכילצרעה רעיא ןרעה ּוצ ןּוא רעטכיזעג
 ןעלהיפעג איד םױא טקירד דניירפ רעזנוא ןּופ עדער איד זא ןעמעללא
 .ןעמעללא ךייא ןּופ

 -רניירפ עלעיפ ייּב ןעסעזעג ףיא ןיִּב , ןעזאלרעפ ךייא ּבאה ףיא םייז
 זא ךיא להיפ טצמעי ,ךייא טימ ןיּב ףיא ןעװ טצמעי רעּבא ,ןעשיט עכיל
 עצנאג איד--ארמנ איד טנאז 'אּוה דח אעראד אנדס , , םייה א ןיּב ףיא
 טטו 0086 821 ק2118 ןענאז רענייטאל איד ןּוא -- םינּפ ןייא טאה טלעװ
 יםייה א, רונ להיפ ךיא רעּבא "םייה איד זיא טראד טּונ זיא סע ּואו טראד,
 ,םייה ןיימ זיא ךייא ןעשיווצ אד ןּוא ,עדניירט עניימ ּבאה ךיא ּואו ראד

 סאוו אּבה-ְךּורּב ןעניטכערּפ רעיא ראפ ןעצראה ןעצנאנ ןּופ ףייא קנאד ךיא
 ,טייקראּבקנאד ןּוא דיירפ טימ עלעעז ןיימ ןיא םצירקענסֹוא ןעּביילּב רעממיא םעוו

 יד
 טא
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 ,טייקנינייא ןּוא ןעדעירפ

 ,טיילסדנאל ןּופ ןייארעפ םעיינ א ןיא עדער א
 אּוצ ןעראוועג ןעדַאלעג זיא רעבלעװ ,ןַאמסרנַאל ַא ןּופ ןעטלַאהעג

 ,גניטימ ןעטשרע םעד ןענעפע

 יקסוואכאלאמ ,ה ןופ

 ! טיילסדנאל ןּוא רעדירּב עהמרעוו
 טאהעג םינ ןיֹוׁש ךיא ּבאה ,אד טצעי ּבאה ךיא סאוו ןעגיניגרעפ םעד

 ,רנאלסּור ןיא לעטדעמש ןיימ ןּופ קעווא ןיּב ךיא סאו ,טייצ רעד ןּופ
 !ענעגייא ןעש'יווצ ךיז ןיפעג יא
 ןענעק ,ללאה ןעועיר ןיא רעטכיזעג ענערעישרעפ ףיז ראפ העז ךיא

 ןופ רעדנירג איד ןּופ עמהאנסיֹוא רעד טימ ,טינ םענייק אד ךיא ןעק
 רימ ןענייז רעמייו ,עטיילסדנאל ראּפ א ךאנ ןּוא ןייארעפ ןעלעּבאנ ןעזעיד

 סאד ;ענעגיא ןעשיװצ ךיז ןיפעג ףיא זא ףיא להיפ ףאד ,דמערפ עלא

 -ײמ זיא אד םצעי ךיז טניפעג סאוו רענייא רעדעי זא ,םייוו יא זא ןיילא

 ּבאה ךיא ּואװ ,םּיק ףיא ןענאוו ןּופ לעמדעטש ןיימ ןּופ ,ןאמסדאל א רענ
 זיא עלעדניימש רערעי ןוא עלעקניוו רעדעי ּואו ,גנוהיצרע ןיימ ןעמוקעּב

 ןּוא ןעלהיפעג עניימ רימ ןיא טקעװרע ןילא סאד ,טּבעילעּב יֹזא רימ

 ,דנעגּוי ןיימ ןּופ ןעגנוניארע עניימ
 עסיֹורג א ןאהטעג טאה רהיא ! ןייארעּפ ןעזיד ןּופ רעדנירג ןּוא רעדירּב

 ערעזוא עלא טגיניארעפ טאה רהיא סאו ,טימאר ךאז עלעבאנ א ןּוא

 אוצ ןּוא םייז אוצ ןעװעג טצמעי ויּב ןעניז עכלעװ .טיילסדנאל ,נ ,נ

 םינ ןעמיװצ םעד ןּופ טאה  רעניא ןּוא טדאמש ןרעּביא טיירּפש

 סאו ,ןעגיניגרעפ ןעגימסײג םעד ןּופ טינ ןיֹוש דייר ףיא ,טסּואוועג
 ןענעק ןעלעװ רימ ןעװ , גנולמאזרעפ ןעדעי אייּב ןעּבאה ןעלעוװ רימ

 ,זנוא אּוצ ראנ טסואוועּב זיא סאוו דנאטשנעגעג א ןענעװ ןעמאז אּוצ ןעדייר
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 עלאירעמעמ איר ןעגעװ ןענאמרעד ףךיֹא אד ליװ ףיא ראנ ,םיילסדנאל
 טינ סייװ רענייק ,ןייארעפ רעזנוא ןּופ ןעּבאו ןעלעו רימ סאוו ,ןעצמונ
 אד ךיז ןעניפעג סאוו ,עלא רימ ןענייז םצעי ,ןייז םעוו ןעגראט ןייז סאוו
 טאג רעּבא ,טגאז רענאקירעמא רעד איו ,םסקיפ לעװ ,ןעקנאד אּוצ טאג
 ראנ ןּוא .טכעלש רהעז עקאמ זיא ,םיֹונ א ןיא הלילח ,ןעמיהּפא לאז
 ,ץראה םאד ןעסינסיֹוא ןּוא ןעיורמרעפ ךיז ןעמ ןעק רעדירּב ענעגייא ראפ

 ןיא טמּוק רע ןעװ רענירג א ןהעטש ּוצ םיֹוא םאה תֹורצ לעיפיוו ןּוא
 סייװ ןּוא ,דניק א איו זאלפליה ןּוא דנילּב ןּוא םּומׁש זיא רע 1 עקירעטא
 { ןאהטּוצ ןעּבייהנא לאז רֶע סאוו ,ןעדנעװ ןּוא ןערעקּוצ ךיז או םינ ךאּבענ
 -רעריֹוש ,ףילקערש ,גידייל ויא ןעגאמ ןיא ןוא טסּפ זיא עשאמ ןיא ןּוא
 ! טפאה

 ענייז ןופ הרבחא ןאראפ זיא טדאמש ןיא אד וא םרעה רע רעּבא
 -יירא םהיא ןיא טרעװ המׁשנ עיינ א ,גירעּבעל רע טםרעװ ,טיילסדנאל
 -נאקעּב ןּוא ערניירפ ףיז ראפ טניפעג ןּוא גנימימ םּוצ טמוק רע ,ןעזאלּבעג
 רלאּב .טפאשדניירפ ןּוא טפאשּכעיל טיט םהיא אּוצ ןעדייר עכלעוו ,עמ
 טינ רער ,עפליה איד ףיילג טניּפעג רע ןּוא עגאל ןייז אייז רע טלהעצרעד|

 טצמיטש ףילגעמ זיא סע וא ןּוא ,טייּברא םיֹוא םהיא טכז רענעי ,הצע ןייא
 .ןעפלאהעג טרעװ רע ןּוא רעלאד עכילמע טיט ְךיֹוא םהיא ןעמ

 , ןייארעפ אזא ןעּבאה אּוצ יאדּכ ןיֹוׁש זיא ןיילא םאד

 הטּומ יד טלהעפ רימ ,רעגרער ןייק טינ ןיּב ףיא !טיילסדנאל רערירּב
 לאז ףיא ןאיללימ א ןעּבעג רימ לאז ןעמ .טפאשנעק איר ןּוא אּוצ רעד
 טהעו ,אר ןּוא ,ןהאמ טםינ סע ךיא לעװ ,שרעדנא ץיגרע ןיא ןערייר
 ןעשיווצ ףאד ךיז ןיפעג ףיא ,ןעקארשרענּוא !ןייא ראפ ריר יא זא .,רהיא
 -עמש קעװא ףיז ךייא ןּופ םענייא ןעדעי ראפ טכייל זיא יֹוזא ןּוא .,ענעגייא
 !רערירּב ,ףאז עסיֹורג א ויא סאד ןּוא ,רעמרעװ ראּפא ןעגאז ןּוא ןעל
 טרער ,טסייג ןייז ןעלקיוומנע אּוצ טייהנעגעלעג איר םאה רענייא רערעי
 עלייװ רעד ןּוא ןעטײװצ א ןופ טראו םוג א ןעמ טרעה ןיילא טינ ןעמ
 ,ןעדייר אּוצ ןעשנעמא טיט םיֹוא ךיז ןעמ טנערעל

 רימ ןעּבאה םייה רעד ןיא זנּוא ייּב + ןעראנ ךיז רימ ןעלאז םאווראפ
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 ףיז ןעפראד רימ ןּוא ,אד ןעּבאה ריפט םאוו ,טייהנענעלעג איד טאהעג טינ
 אּוצ םעּפע ,ןענרעל אּוצ םעּפע טייהנענעלעג איר טימ ןעצמונעּב עקאט
 . ןהעמשרעפ ןּוא ןעסיוו

 סומזיטאירטאּפ איד ןעוועג זיא םיֹורג איו ,ףיא העטשרעפ טצעי ןּוא
 א טנעפעעג רע טאה תולג ןיא לבּב ןיא גידנעייז רעבלעװ ,ןילאינד ןּופ
 -עּבעג טאה ןּוא ,םילשּורי ןּופ ,םייז םעד ןיא .גנונדאוו ןייז ןיא לרעטסנעפ
 ,דנאל ןייז ראפ טאג ןעמ

 ןעצטימש אּוצ ,םייה רעזנוא ןענױ ןיא ןעּבאה רעדירּב עלא רימאל
 ערעזנּוא ןעסעגרעפ טינ רימאל ןּוא רעהא טמוק סאוו רענירנ א ,ןאמסדנאל א
 ;טראד רעדירּב ערעזנוא זא טרעהעג ּבאה ףיא .םייה רעד ןיא עטיילסדנאל
 איז ףראד ןעמ . רעגנוהראפ םוׁשּפ ןעּבראטש ןוא ןעקערש ענייא ןיא ןענייז
 !ןעדיא ףאד רימ ןענייז םעד ףיֹוא ,ףליה רעזנּוא ןעקיש לאמא ךיֹוא

 "נייא רימ טאה רהיא סאוו ,ערהע רעד ראפ יא קנאד רעדירּב ךייא ןּוא
 םעװ ףייא ןעשיװצ ןא ףאה ךיא ,גניטימ םעד ןענעפע אּוצ טלייהמעג
 ,גנולמאזרעפ ןעטשרע ןעגיטצעי םעד ייּב איו יֹוזא הולׁשֹו םֹולׁש ןעשרעה
 רעד ןיא םייהנערירפּוצ ןּוא דנעגומ ןּופ רעטסּומ א ןייז ןייארעפ רעזנּוא לאז
 ןעלהעצ ךיז לאז רעדירּב ערעזנוא ןּופ להאצ רעד ןּוא ,םדאמש רעצנאג
 ןופ קעוװצ םעד ןעּבאה ןעניז ןיא עלא ןעלאז רימ ןּוא רעדנעזיֹומ איד ןּוא
 םעװ ראפ רעד .ערעדנא ןעציטש אּוצ ןּוא ןעפלעה אּוצ : ןייארעפ רעזנּוא
 דנאטשּוצ רעגיטסייג רעד איו רעלעירעטאמ רעזנּוא זא ןעפלעה טאג זנּוא
 "ימאפ ערעזנוא טימ ךילקילנ ןייז ןעלאז רימ ןּוא דנעּבאהלהאוו ןייז טעוו
 עדנעגינגרעפ עגיטסייג ןּופ ץטאלּפ א ןייז ןעלאז סגניטימ ערעזנוא ןּוא ןעיל
 | | . ןעגנומלאהרעטנוא

 םצעי רימאל ןוא טיקמאזקרעמפיֹוא ערעײא ראפ יא עקנאד ךיא
 .רענרער ערעסעּב ןרעה
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 הרבח א ןיא רעּבמעמ םעיינ א ראפ עדער א

 ןאספלאוו .ה .רד ןופ

 , רעדירּב עטרעוו
 ןיא ןעמערטניירא ןײמ טימ .ףילקילג רהעֹו טנייה ףימ להיּפ ךיא

 ןיע ןהא רערירּב לעיפ יֹזא ןעמוקעּב לאמ א טימ ףיא ּבאה ,הרבח רעייז
 רעּבא ,וליפא ןעמאמ ןייא ןופ טינ ןּוא ןעטאמ ןייא ןופ טינ רעדירּב , ערה
 .ןעּביֹולג ןייא ןּופ ןוא קלאפ ןייא ןּופ ,הרבח ןייא ןּופ רעדירּב

 טלאוװ ףיא ,רעדירּב ,אד ףיז ןעניפעג סאוו ,עלא רימ םטייז רהיא ,אי
 ןיִּב ףיא וא ,לעיפ ףיא ,טשיקעג ןּוא ןעמּונעג םּורא םענייא ןעדעי ףייא
 ןעכלעו ּוצ ,דנאטשנעגעג ןייא ןעּבאה רימ ,ףייא םימ  טגינייארעפ טצעי
 ןעטסעּב ןיא להאו םעד ּוצ זיא סאד ,ךיילג עלא ףיז ןעריסערעטניא רימ
 ,ןתעטשעג געמ ףיא ,טימרער ץלאטש ןיִּב ךיא ןּוא , ןייארעפ רעזנּוא ןופ
 רעייא ןיא ןעמּונעגניירא ףימ טאה רהיא סאו ,טימרעד ריצלאטש ךיא זא
 עלא ,תֹורבח עלא ּוצ ףיילג טינ זיא הרבח עזעיד זא ,םייו ףיא ,עממימ
 ןענייז יז רעװ ,ןעגערפּוצ ףאנ ףז ענהא םרעּבמעמ ןיירא ןעמענ תֹורבח
 -עניירא םייּב גיטכיזראפ רהעז זיא הרבח עזיד רעּבא ,ןענייז יז סאוו ןוא
 ןעטׁשרע ןיימ ןיא טקרעמעּב אר ּבאה ךיא איו , דעילגמימ םעיינ א ןעמ
 ,םרעּבמעמ עבלעוא ןעּבאה ליװ ,הרבח רעזנוא ,גניטימ ןעזעיד ןיא ךוזעּב
 ןעּבאה סאו ,סרעּבמעמ ,ערעדנא איד ּוצ ענייא ןעסאּפ ךיז ןעלאז עבלעוו
 -עטנע רנּוא עגיהּור עבילטנערא ,עגירנאטשנא טלא ,טםדאטש ןיא ןעמאנ א



 197 רעגדעו רענאקירעפאי-שידיא  רעֶד

 רעּבמעמ א ןעראוועג ןיּב ףיא סאו ,ריצלאטש ךיא ,אי ,ןעשנעמ עטנעגיל
 | ,הרבח רעיא ןיא

 -ילטסייג ןעפאש ּוצ םינ ּביֹוא ,הרבח א ןופ קעוצ רעד זיא סאוו ןעד
 ךאו עצנאג איד ןאטרעפ זיא זנּוא ןּופ רענייא רעדעי + ןעגינעגרעפ ןעכ
 טימ לּופ זיא סאו ,הוה םֹלֹוע רערעטסניפ רעד ןיא ,הסנרּפה תגאד ןיא
 ףױ טּפאהח רעניײא ןעװ ,ןעגינעגרעפ א טינ זיא ,שינעהעררּפאק ןּוא גראז
 -רעטנּוא עבילטסייג ןּופ ןדעדױג םעד ןיא םענויּב ןּופ םנהיג םעד ןופ סיֹורא
 ןעמאנ א ראפ סאוו רעדא  ,ןייארעפ רעדא ׁשזדאל ,הרבח א ןּוא 1 גנומהעג
 -עישרעפ ןופ ןעשנעמ טגינייארעפ עבלעוו , הרבח א ,ףיז ףיֹוא טגארמ סאד
 ,עסערעטניא ןייא ,עסערעטניא עניימעגלא ןייא ןיא גנּוגיטפעשעּב ענעד
 ןיירא םהעג ןּוא ,"ףיזז םעד עלייוו א ףיֹוא טסעגרעפ רענייא רעדעי סאוו
 זיא ,ג ,ד .א םיֹונ א ןיא רערּורּב ןייא ןּופ ,ןעמייווצ א ןּופ עגאל רעד ןיא
 .ןעגינעגרעפ ןעגיטסייג ןּופ לאווק א ךילקריוו

 ,ףיא ןּופ ןענרעל לעיפ ףאנ ףראד ףיא ,דמערפ ףאנ אד ןיּב ףיא
 ּוצ ןעגנערטשנא ףיז רעליש רעשּוג א איו לעװ ףיא זא ,ףאה יא ןּוא
 לייװ ,ןאשּומימסנאק רהיא ןּוא הרבח עזעיד ןּופ םואליייּב איד ןערידּומש
 ןייז לעװ יא ,ןייארעפ רעזנוא ןּופ ןעטייהלעצנייא עלא ןעריסערעטניא ךימ
 ןּוא ןעגניטימ איד ןעכױעּב ּוצ ןעטיהּפא לעװ ,ךייא ּוצ רעּבמעמ רעיירט א
 ראנ םעװ עכלעװ ,טייּברא רעטסרעווש רעד ןּופ ןענאזמנע םינ ףימ לעװ
 ;טראו ןייא םימ ,הרבח רעזנוא ראפ ןהאט ּוצ דנאטש ןייט ןיא ןייז

 רימ םימ םעװ רהיא זא ףאה ךיא ןּוא ,רעדורּכ א רערעייא ןיִּב ףיא
 ,ןייז ןערירפוצ
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 ,ןייארעפ א ןופ טנעדיזערּפ ובעיינ א וצ עדער
 .רעּבמעמ ןעגיטכיט א ןופ ןעטלאהענ

 , ,ב ןופ

 ! רערּורּב ןּוא שנעדיזערּפ רעהטרעוו
 טראפ רהיא םאה ףֹוס לכ ףֹוס סאו ,רהעז ףימ טהערפ סע

 מאה ןעמ לאמ לעיפ .ןדאל רעזנוא ןּופ שישטנעדיױזערּפ איד ןעמונעגנא
 טלאװעג טםינ ץלא םהיא רהיא טאה ,טמא ןעזעיד ןעטאּבעגנא ךייא

 טגנאלרעפ ןייארעפ רעצנאג רעד ןא ,םייצ רהאי ירד ןיֹׁש .ועמעננא
 ווא םאה רהיא ןּוא ,רעֶׁשֹמ םעד ןערהיפ טלאז רהיא זא ,ךייא ןּופ

 סאו ,דֹובּכ ןעטסופ םעד םנייפ םאה רהיא לייוו רּונ .טגאזמנע רעמיא

 ,גירנעסיוװ ,רעּבא רימ ,ףאנ םהיא ףאנ ןעּפיֹול ןעטנעדיזערּפ עכנאמ

 רעטסגיטכימ ןּוא רעטסניטכיו א ןייארעפ עזנּוא ןיא םינ טּבינ םע זא

 רהיא ליװ ןעגיֹוא איד ןיא ןעגאז ףייא םע ןּומ ךיא ,ךייא ןּופ רעדורּב

 -עג טאה רהיא סאו ,טייּברא רעכילדימרענּוא רעיא ראפ ,םע טנידרעפ

 ?עטטימ רעזנּוא ןיא ןעטארטעגניירא םייז רהיא טייז ,זנּוא ראפ טעטסייל

 ,טנעדיזערּפ ראפ ףייא ןעטקעלע ּוצ ןעשנואועג ףיז רעמיא רימ ןעּבאה

 ,טייצ עטשנואוועג איד ןעמוקעג זיא טצעי ןוא

 טנעריזערּפ א ןּופ ןעטכילפּפ איר ןענרעל טינ ףייא רימ ןעכיֹורּב טצעי

 עקניירעג רימ .ןעמעלא זנּוא ןּופ רעסעּב רהיא טסייװ םאד  ,זדאל ןייז ּוצ

 -םרעװ רעזנוא ּוצ ןעטלאהעג טאה ןיײלא היא סאו ,עדער איד ךאנ
 טנעריזערּפ סלא ןעראוועג רעטקעלע זיא רע ןעװ ,טנעדיזערּפ סקע ןעה

 רעדיװ רהיא טנעק ערעײא עדער עזעיד ןוא ,םרעט ןעניראפ םעד ןיא

 ּוצ ףױ איװ ,טסּכלעז ףיז ןעטקארטסניא ןּוא ךיז ראפ  ןיילא ןעטלאה

 ,םמא רעיא טימ ןהענעּב

 ;סעזעיר זיא ןעכאמ םאזקרעמפיוא ףייא לעװ ףיא סאו ,עגיצנייא םאד

 ןילא םינ בולג .'ףתומ םֹוי םע ףמצעּכ ן'מאת לא, :טנאז ארמנ איד
 עצנאג ענייז ןייפ ןּוא טוג ןייז ףז ןעק שנעמ א ליײװ ,םיֹומ ןייד ויּב ךיז

 הא נעװ ןערארג ןיז ןופ פארא רע טהעג לאמא טימ ןּוא ,ןערהאי
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 ,טכעלש טרעיי
 ּוצ ןעװעג טיז רהיא איו םרעסעּב םינ ךייא ןּופ ןעגנאלרעפ רימ

 ײרטעג זדאל רעזנוא ןיז טעװ רהיא ןעװ ,טצעי זיִּב ןייארעפ רעזנוא
 סיֹואראפ ןיא טרעכיזרעפ ןיֹוׁש רימ ןענייז ,ראפעּב איװ רעגינעוי  טינ
 יא םינ רעּבא טפראד רהיא .טירׁשראפ ןעסיֹורג ןּוא םערגארּפ ףיֹוא
 ןּוא עגיהעפ גונעג אד ןעניז סע .טצעי ויּב איװ ןעטייּברא רהעווש
 רעּביא ןענעק עכלעװ ,ןייארעפ רעזנוא ןיא ןעשנעמ עגנוי עשיגרענע
 ןעלאז ,ןעשנעמ עגני ןעניז ייז .ךייא ןופ טייּברא ערעווש איד ןעמענ
 ןעגידרער לאמ א ְךיֹוא יז יז ןעלעװ .ןענהאוועגנייא ןּוא ןענרעל ךיז יז

 םורא ראנ טפראד ,טנעדױערּפ םלא ,רהיא ןּוא ,ןעטנעדיזערּפ ראפ
 ,םרעדרא ערעייא ןעּבעג

 רעדעילגמימ ערעזנוא עלא ןעלעװ ,גירנעקוק ךייא ףיֹוא זא ,ּביֹולג ךיא |

 רער ףיֹוא ןייארעפ רעזנּוא ןעגניירּב ןּוא שינרענע ןּוא גיסיילפ ןעטייּברא
 ,קילג ןּופ עּפּוטש רעטסכעה

 ןעטסערג םעד זנּוא ייּב רהיא טערמרעפ !טנעדױערּפ רעהטרעװ ,טצעי
 ןעטארמרעפ עטמע עלא ונּוא ײיּב טצעי ויּב ןיׁש םאה רהיא ,טמא

 ,םנעריזערּפ םייוו ןּוא רערוזשערמ ,יטסארט ,ראמערקעס ןעוועג טייז רהיא

 ןּוא ףילטנערא ןעמלאהעגנא םמא רעײא רהיא טםאה לאמ םעדעי ןּוא

 ראפ ךייא ןעריטנעזערפ ּוצ ןעראוועג ןעסאלשעּב זנּוא אייּב זיא ,טקירטס

 ףיֹא אױ טגארמ ,עלארעמ רענעדלאג א טימ ,טייּברא ענעגנאגרעפ איד

 רהיא טפראד טצעי .טנידרעפ רֶׁשֹּכ אז טאה רהיא ,ןעצראה רעיא
 .טנעדױערּפ םלא טמא ןעטסבעה םעד ןיא טייּברא רעיא ןעטצמעזראפ
 ןערעסעּב א ףאנ ןנוא ייּב ןענידרעפ טעװ רהיא זא ,ןעפאה רימ ןּוא
 ,טנעריזערּפ םלא טייּברא רעייא ראפ גנונעקרענא םלא טנעזערפ

 לאו טייהנעגנאגרעפ רעײא זא ןעניז ןיא טאה ןּוא עׁשֹז טקנעדעג

 ,טפנוקּוצ רעייא ןעמעשרעפ טינ
 ,ןהאט ןעלעװ רימ ןּוא סרעדרא זנּוא םינ טצעי

 !ארוה !ארוה !ארוה
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 ,ןייארעפ א ןיא ןעראווענ טלהעוורע זיא סאוו טנעדיזערּפ א ןופ
 ,ץיוואקילעז .ג ןופ

 ! ןעררעה עניימ
 וצ ןעּבילקעגסױא רימ טאה רהיא סאוו ןאהמעג גולק טאה רהיא ּביוא

 טייז רהיא רעדָא . ןייארעפ ןרטייהט רעזנוא ןופ עצטיּפש רעד ןא ןהעטש
 זיא סעללא סאר---טייקגיהעפ עניימ ןענעוו גנוניימ רעייא טימ ןעלאפעגניירא
 זא םנעטשרע ןרעכיזרעפ ראנ ךייא ןעק ךיא . ןעריטאּבעד וצ רימ ראפ םינ
 םאה רהיא עכלעװ םייקכילטראווטנארעפ איד ץלאטש טימ ןא םהענ ךיא
 -ראה ןעפעימ ןופ ךייא קנאד ךיא זא סנעטייווצ ןוא ,טגיילעגפיורא רימ ףיוא
 -ערּפ רעיינ רעייא ,רימ ןעגעו טאה רהיא סאוו גנוניימ עטוג איד ראפ ןעצ
 -נוא ריפ ןעטייּברא וצ ןעּכעג עהימ עטסערג איד ךיז לעװ ךיא ןוא ,טנעריז
 ףױא ןעּכאה הטרח ןעפראד טינ טלאז רהיא זא טסנרע  יוזא ןייארעפ רעו
 , הושדנַאה עצראווש טימ "אטח-לעי, ןענאלש ךיז ןוא גנוניימ עמוג רעייא

 רעדא ןאהט לעװ ךיא סאוו ןעכערּפשרעּפ וצ רושאנ ןיימ ןיא טינ זיא סע
 ךיא ןוא ןיוש ךייא ךיא ךעוּפשרעפ ןעכאז ייווצ רעּכָא ---ןאהמ לעװ ךיא איו
 : ןעמלאה ייז לעװ

 גנורעיצ ַא ןייארעפ רעזנוא ןעכאמ וצ  גיסיילפ ןעטייּברא לעװ ךיא (1
 , גלאפרע רערהאוו א ,טדאמש ןיא

 . ןעמעללא ךייא טימ שיאייטיואּפנוא ןייז לעװ ךיא (2
 עיינ ןיימ סאוו דנאמשרעפ ןעכיױה םער םינ אה ךיא זא ןייז ןעק סע

 טייּברא ןיימ ןאהט וצ ץראה גונעג רעּבא ּבאה ךיא {רימ ןופ טגנאלרעפ טמַא
 עיהמאּפמיפ רעייא הטרעוו ןיוש ךיא ןיִּב ראפ'ועד ןוא ,עּבעיל טימ טסנרע
 ןוא ,המאר רעיא טיט ןעפלעה רימ טעװ רהיא זא ףָאה ךיא , עצמיטש ןוא
 ןאהמ לאז ךיא ןעטכיילעּב רימ ריא םלאז ,/זועט ַא ןעּכאה לעװ ךיא ןעוו
 ןיס סאז, 18 לעטרעװ רענאקירעמא םעד ןופ ךאד טסייוו רהיא .רעסעּב
 ןיא ןעגידלישטנע ' ךילשנעמ ןיא תועמ א) !סטממ8מ: 10 1012170, 6

 -עיד ייּב ןעמלאה רעמיא ךייא םעװ רהיא זא ןייא ףיוא לעיצ ךיא (ךילטעג
 םיכָאלמ איו רימ וצ ןעמחענאּב ךייא םוראד טעוו רהיא ןוא , קנאדעג ןעז
 לַא .גנוגידלושטנע רעיא וצ ןעמוקנא ןעפראד לעװ ךיא ןעוו לאמ סעדעי
 { טסייה סאר --- טנָאזרעּפ זנוא .ןעמ טאה ,ומוקונל עיגתש דע ךרבח תא ןידה
 ן'יףיוא רע איו ןעצטיז טסעוװ אוד זיּב רבח ןייד ןעלייהטרוארעפ מינ טסלאו
 , רעלהעפ עּבלעז איד ןעבאמ טינ ןוא ,להומש-טנעדיזערּפ

 םאה רהיא סאו ערהע עסיורג איד ראפ לאמא ךאנ ךייא קנאד ךיא
 -יועג וצ ןענעק לעװ ךיא טייוו אז ןעהימאּב ךיז לעװ ךיא ןוא ,מכאמעג רימ
 רעזנוא זא ןעפלעה ןוא ,טפאשרניירפ רעיא ,ןעיורמוצ רעייא רהעט ךאנ ןענ
 רעטסומ ַא סלא ןעצנעלג לאז ןוא יַאמ ןיא םולּב ַא איו ןעהילּב לאז ןייארעּפ
 .םלעװ רעיינ רעד ןיא ןענייארעפ עשיריא ןופ
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 א ןופ טנעריזערּפ םעיינ א ןּופ ערער א
 ןעװ להאמ ןעטשרע םעד ןייארעפ

 .רעשט ןףיוא ךיז טצעז רע
 באז ןּב ןופ טסאפרעּפ

 !ןייארעפ ןופ םרעּבמעמ ,רעדירּב עהמרעוו

 טלייהטעגנייא רימ םאה רהיא סאו ,דובּכ םעד המרעוו טינ ןיּב ךיא
 עטימ רעזנוא ןיא . ןייארעפ ןעזעיד ןופ טנעריזערּפ םלא ךימ ןעטקעלע 3
 ערעטעדליּבעג ןוא ערעשיטקארּפ ,ערעגילק ,ערעטלע עלעיפ ךיז ןעניטעג
 טלאועג טינ ּבאה ךיא זא ,תמא םעד ןענאז ךייא זומ ךיא ןוא , רימ יוּפ
 -נואװצעג איװ טעמּכ ךימ ןעּבאה רעדירּב עלא ראנ .טמַא ןעזעיר ןעמעננָא
 וצ ןעּבעגעגרעטנוא ךיז ּבאה ךיא ןוא ,ןעמעננָא םע לאז ךיא ,ּוצרעד ןעג
 ןיא , םיוא ךיז טקירד דומלת רעד איװ , טעטיראיאמ רעד ןופ ןעליוו םעד
 ןופ ערעסערג וצ ןעטעּב ןעזאל טינ לעיפ ךיז ףראד ןעמ *,לודגל ןיִּברסמ
 , ןייארעפ ןעזעיר ןופ רערנעציזראפ דעד טצעי ןיּב ךיא ןוא ,ךיז

 ,ןעגאז ךייא זומ ךיא ןוא ,רימ ראפ דוכּכ רעסיױרג ַא זיא סאד ,אי
 -יורג ַא ױזַא ןיּב ךיא לייוו םינ ,ןעפאלטנא רובּכ ןעזעיר ןיפ ןיּב ךיא םיראוו
 ךיז געמ רובּכ רעועיד לייװ טושּפ רָאנ ,רובּכ טנייפ טאה סאוו ,ונע רעס
 ליװ סאו ,ןעגינעי םעד זיא רעווש רהעז רעווש . רעווש , דכּכ ןעפורנָא
 -טנע עלעיפ ךיז ןעּבאה ,טסיזמוא טינ ןוא ,ךילטנערא טכילפּפ ןייז ןעליפרע
 .טמַא רערעווש ַא ךילקריוו זיא סאד לייוו , טמַא ןעזעיר ןופ םגאז
 רעד איװ ; ןייארעפ םעד ןופ ּפאק רעד זיא , ןייארעפ ַא ןופ טנעריוערפ ַא
 ןעסערעטניא ענעגייא ענייז ןא ןעסעגרעפ ךיז זומ ,דנאל א ןופ טנעדיזערּפ

 זיא ָאז ,טלהעוורע םהיא טָאה סָאװ ,קלאפ םוצ ןעּבעגעגרעּביא ןייז זּומ ןוא
 -צעל םער ןופ טלאהעג איר לָאװּבָא , ןייארעפ א ןופ טנעריזערּפ רעד ךיוא
 .ןעטשרע םעד ןופ טלאהעג רעד ןופ רענעלק ךרע רעד ןיא טינ זיא ןעמ
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 ןײק טמענ רע ,טמא ןערהע ןא טאה ןייאיעפ ַא ןופ םנעריזערפ ַא
 םייּברא ןייז רַאפ קנַאד א וליפא טינ בור יפ לע טמוקעּב רע ןוא תוריכש
 וצ יירט ןייז רע זומ ךָאד .ןייארעפ ןיז ראפ טעדנעפס רע סאוו ,טייצ ןוא
 ןעטכַאּבאעּב סעלא ףראר רע ,ןעּפפָא ןייז רעמיא ףראד גיוא ןייז ,טמַא ןייז
 לָאז טכערנוא ןייק זא ןהעז ףראד רע ,ןעטכארמעּב סעלַא ,ןעקרעמעּב סעלַא
 ןעשרעה להאז סע וא ,ןהעז ףראד רע ,ןייארעפ זייז ןיא ןהעשעג טיג
 איד ןופ להאצ איד זא ןהעז ףראד רע ,רעיזירּב איד ןעשיווצ הולשו םולש
 ןיא ןוא ןרעסעּברעּפ ךיז לאז סנאניפ רעד , ןיועסערגרעפ ךיז לאז םרעּבמעמ
 ןייז ןעמוקעּב ,טיונ ןיא זיא סָאװ רעדורּב רעדעי ףראד , טייצ רעּבלעז רעד
 םעד ןופ טייּברא איד סעלַא זיא סָאד .עצמימש עלעירעטַאמ ןוא עשילארָאמ
 טינ טליפרע ןוא דנעסאלכאנרעפ זיא טנעדיזערּפ רעד ןעו ןוא , טנעדיזערפ
 עלא ,ןייארעפ ןיא ןייז טםינ סערגארּפ ןייק ןעק ןאד ,ךילטנערא טכילּפּפ ןייז
 יז ןערילרעּפ ןאד ,ךאווש זיא פאק רעד זא ,גידנעלהיפ ,עטמַאעּב עגירעּביא

 ןערעװ סע ןוא ןעדער ףױנוצ טינ ךיז ןענעק יײז ןוא ,המומ םעד דיוא

 רעד טרײ" רעװ ןוא ךיז וצ םהיצ רענייא רעדעי , סעגירטניא ןוא תוקלחמ

 . ןייארעפ רעצנאג רעד 1 ןופ
 וצ ןערָאװעג דעטקעלע טצעי ןיִּב ךיא .םרעּבנעמ ןוא רעדירּב עמרעוו .ָאזלא
 ּוצ ןעהימעּב ךימ לעװ ךיא .םרעט ןעטסכענ םעד ראפ טנעדיזערפ רעיא ןייז
 ןערעי ןעמוק וצ ןעגניירטשנא ךימ לעװ ךיא .ךילטנערא טכילּפּפ ןיימ ןוהמ
 ,ןייז טנאקעב רימ ןעלָאז ערעזנוא ןעסערעטניא איד םוא ,ןייארעפ ןיא גנימימ
 ךיא סָאװ ,ןוהמ טייז ןיימ ןופ םעלא לעװ ךיא זא ,ףאה ךיא ,טראוו ןייא מימ
 ומ ךיא זַא ,רעדירּב עּבעיל ,ןעסיו טפראד רהיא רעּבָא , ןענעק רונ לעװ
 ךייא ןופ רענייא רעדעי זא , ךיא גנאלרעפ סנעטשרע .ןעּבאה עפליה רעייא
 רעד ,ערה ןיע ןהא זיא טנייה .,םגניטימ איד ןעכוזעּב וצ ןעליוּפ טינ ךיז לָאז
 איד ןיא ןעלהעפ טינ לָאז רענייא רעדעי זא ,ךימ שניוו ךיא ,טקאּפעגנ לָאה
 םעּב ,סעיטסארטמ ןוא טנערזערּפ סייוו ,עטמַאעּב ךייא ןוא ,םגנימימ עטסבעג
 ראנ ךיא לעװ ןיילא רענייא .ןעטכיזניה עלא ןיא ןעפלע רימ טלָאז רהיא ,ךיא
 ךיא ,טרהיפעג םינ רעשט ןייק לאמ ןייק ךאנ ּבאה ךיא ,ןאטפיוא ןענעק םינ
 ןייט ןערעגנירגרעפ וצ רימ ןהעז רעמיא רהיא טפראד ,שימקארפנוא ךאנ ןיִּב
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 ףיוא םינ ךאד זיא הכולמ ןיימ , טייהנעגעלעג רערעי ייּב טייּברא ערעווש
 -רעביא ךייא ןופ רענייא ךאד םעוװ ןאד ןוא ,ןעמַאנָאמ םכעז ףיוא זיולב ,גיווע
 ןענידּפָא ךייא לעװ ךיא זא ,וצ ךייא ךיא גאז , ןארהמ ןיימ רימ ןופ ןעמענ
 ,טייהנעגעלעג רערעווש ַא ןיא ןעפלעהסיוא ךייא ןוא

 -היפ ךיז טלָאז רהיא זא .רעדירּב עלא ןעמעּב ךייא ךיא לעװ םולש םוצ
 תודוס ןייק ןעגארמ סיורא םינ לאז ךייא ןופ רענייק ,רעדירּב ע'תמא איו ןעל
 םלהיפ רעדורב ַא זא ,לַאפ א טפערט םע ןעװ .,ןעגניטימ ערעזנוא ןופ
 םינ ןוא טנעדױערּפ רעד טינ ןא ןעסיװ רע לָא ,ןעפירגעגנָא ךיז
 ,םינ םיװעג ןייארעפ רעד ןוא ,גידלוש םעד ןיא ןענייז עטמאעּב איד
 רעדעי ןעק תועט ַא ןעשנעמ עגידעּבעל איו רהעמ טינ ךאר ןענייז רימ
 ןייארעפ םעד ףױא ןעצראה ןיא ןענארמ האנש ןייק רעּבא .ןעכאמ רענייא
 רערעי לאז ,ללָאה םגניטימ םעד ןיפ גידנעהעגסיורַא .טינ סיוועג ןעמ רָאמ
 ,רערירּב עלא וצ טפאשּכעיל טימ לופ ץראה ַא טימ קעװַא רענייא

 ילעּב עניימ םייז רהיא זא ךימ להיפ ךיא ןוא טמַא ןיימ ןא םענ ךיא
 -םעזעג איד גנערטש ןעטיה רעּבא לעװ ךיא .רעניד רעייא ןיּב ךיא ןוא םיּתּב
 ןעמערמרעּכיא ןעביולרע טינ םענייק לעװ ןוא ןאשומיטסנָאק רעזנוא ןופ עצ
 ידניירפ ,הזלשו םולש ןעשרע ןעלָאז ןייארעפ רעונוא ןיא ןּוא ,סלור ערעזנוא
 , טפאשרערירּב ןיא טפַאש

 ! רערירּכ עהטרעוו ,טײּברַא רעד וצ ָאזלַא
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 טנעדיזערּפ א ּוצ לאדעמ א ןעריטנעזערּפ םייּב
 , ןאמרעּבעיל ,ריז ןופ

 !רערירּב ןּוא עטמאעּב ,טנעדיזערּפ ,רמ
 "עיר ןעכייררעּביא ּוצ ,טנעדיזערפ רעדּורּב ,ךייא ,ערהע איד ּבאה יא

 ,שוראל רעועיר ןּופ רעדעילגטימ עלא ןּופ ןעמאנ ןיא לארעמ ןעז

 ןעסיורג א ןופ רעּבא הטרעוו-דלעג םעניילק א ןּופ לאדעמ א זיא סע

 ןייז ןעקירדסיֹוא טימרעד ףייא ליװ זנוא ןּופ רעדעי לייוו ,הטרעוװ-ןערהע

 , טייקראּבקנאד ןּוא גנוטכא / , גנורהערעפ

 ! רעדּורּב
 תא םיִׁשמשמה םידבעכ וה, ,טגאזעג ןעּבאז םימכח עטלא ערעזנּוא

 םּוא טינ ןענעיר סאו טכענק איו םיז "םרּפ לּבכל תנמ לע אלש ברה

 "הוצמ-הוצמ רכש רעטייװ טהעטש ןאד ,טלהאצעּב ןעגעירק ּוצ ראפרעד

 ,ןילא טםאהמ עמּוג איד זיא םאהט עמוג א ראפ גנּוניולעּב איד

 עכילדעימיענוא ןּוא ערעווש רעיא זא ,םייװ זנּוא ןּופ רענייא רעדעי

 ,טסּואװעג טלאו רהיא ןעװ ,רהעמ ךאנ ,ןעלהאצעּב םּוצ םינ זיא טייּברא

 סעלא סאד רהיא טלאו ,טסנעידרעפ רעלעייועטאמ א טגעיל םעד ןיא זא

 טלאוו ׁשֹודאֹל רעזנּוא ןּופ ןעגעמרעפ עצנאנ םאד ,ןאהמעג טינ לאטנייק

 טאה רהיא סאוו םייברא איד ראפ לייהמ עוננהעצ ןייק טניולעּב טינ ךייא

 ,ןאהטעג זנוא רַאֿפ

 סאו ןעטפעשעג עגיטכיװ ןּוא ענעגיא טאה רהיא זא ,ןעמייוו עלא

 לאמנייא ראנ םינ טאה רהיא ,טייקמאזקרעמפיוא עצנאג רעיא ןעגיהטענעּב

 טייצ טכארּברעפ ןּוא ןעפאלעג ןּוא סענויּב עטס:יטביוו ערעייא טגיסעלכאנרעּפ

 ,שזראל רעזנּוא ןּופ ןעטסעּב ןּוא להאוו םּוצ

 .רעייא { גנונדרא ןיא ןעגנערּב ןעצנאניפ ערעזנוא ןעהעזעג טאה רהיא

 רתיא ;רערעילגמימ עטנענימארפ ןּוא עגידריוו ןעניוצעגוצ אה םייהנעזעוונא
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 לּופ ןייז רעמיא לאז עסאק דנאפ-ספליה רעזנּוא זא ,ןעּבענעג גנומכא טאה
 ןעפלאהעג רע לאז ,רערורּב + ןּופ טיֹונ א ןיא הלילח ,ידכ ,טגראזעּב טונ

 .ןעסיוו טינ לאז רענייק ןּוא לענש ןקרעוו
 גיסיילפ טכאמעג ןעמעלא זנּוא טאה טייּברא עבילדעימרענוא רעיא

 "נינייא ןּופ טכאמ רעד רעּביא ףירגעּב ןערעסעּב א ןעּבעגעג ןעמעלא זנוא

 .ףליה רעגיטייזנעגעג ןּוא טייקכילרעדירּב ,טייק
 יר זיא ,ןעשנעמ ןיא הדימ עטסערג יד זא ,ןעזעיוװעּב זנוא טאה רהיא

 .טייקכילרהע ןּוא רֶׁשֹוי ,תונמחר ןופ הדימ
 ,רענגעג עשיטילאּפ ערעייא ליפא ,עמהאנסיֹוא ןא ןהא ,עלא רימ

 טקנאד ונּוא ןּופ רעדי ,טייקגימעהמ רעיא ּוצ טקעּפסער ןעפעיט א ןעריּפש

 , ךייא
 'םיוא ףייא רענדער ןעכאווש א רעייז ןעּבעילקעגסיוא טאה ןעמ ,רעּבא

 רעטרעװ גּונעג טינ ּבאה ףיא ,טלהיפ רעדנּױעּב רעדעי סאו ןעקירדּוצ

 .ראּבקנאד ףייא ןענייז רעדעירּב עלא טייװ איו ףיֹוא ןעלהעצרעד וצ יא

 ןופ רעפעיט ןּוא רעטיירּב רעּבא ןענייז ,ןעשנעמ א ןּופ ןעלהיפעג איר
 "עג עניימ טצעי טלייהמ זנּוא ןּופ רעדעי וא ,טינ לעפייווצ ףיא ,רעמרעוו

 . ןעלהיפ
 םהיא טגארמ .זנּוא ןּופ לאדעמ ןעזעיד ,טנעדזערּפ רעדורּב ,םריטפעצקא

 רער ןא ןרעניארע רעמיא ףייא לאז רע םּוא ,ןעצראה רעיא ּוצ טנעהאנ
 ,רערירּב ערעייא ןּופ טפאשדניירּפ רעגיטכירפיֹוא

 איװ ןיז םעװ טפנוקוצ איד זא ,טפאה ןּוא ףייא טקנאד שזדאל איד

 איו טייּברא רעיא ןּודמ ּוצ ןעצעזמראפ טעװ רהיא זא ;מייהנעגנאגרעפ איד

 סאוו ׁשֹודאֹל עועיד ןעקראטשרעפ ןּוא ןערעסערגרעפ ּוצ ךאנ םּוא ,רעירפ

 "ירּב ןּוא טפאשדניירפ ,המּומ ,עיגרענע רעיא ןיא יוזא ךיז טגיהטענ

 | טייקכילרעד
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 ,טנעדיזערּפ א ּוצ דלעג עמּוס א ןעריטנעזערּפ
 לעקניפ ,רד ןופ

 !מנעריזערפ רערורּב
 ןענייז ,טנעריזערּפ רעזנוא ןייז וצ טמא סאד ןעמונעגנא םאה רהיא טייז

 "עג ןייוונעטייצ וליּפא ןעּבאה סאוו עזעיר .םאזנרָאהעג ןעוועג עלא ךייא רימ
 אייז לייװ ןאהמעג טינ סע ןעּבאה ,רענגעג ןופ עלָאר איד ןעלעיּפש טלאוו

 -רעפ-סגנוניימ ןעּבאה רעמיא ןעלעװ ןעשנעט .ןאזרעפ רעיא וצ סע ןעּבאה
 ,טייּברא עניימעגלא רעיא זא ,ןייא ןעמיטש רקּבא עלא רימ ,ןעמייהנערעיש
 ישורָאל רעזנוא ןופ רעדעילגטימ עלא ןופ ןעטסעּב ןוא להָאװ םוצ ןעוועג זיא

 -נייא ךיז לאז רהיא זא ,רעדעילגטימ עלא טנייה ןעגנאלרעפ ראפרעד
 ,ןעליוו ןעגימיטשנייא רעזנוא ןעּבעגכָאנ ןוא ןעגיפ לאמ

 עסױרג רעיא ראפ ןענױלעּב וצ ךייא ןעסאלשעּב טאה שזדאל איד

 קירדסיוא םעד זױלּב ןיימ ךיא ןוא ,ןעניולעּב גאז ךיא ,טייּברא עכילרעימרענוא
 סאו טייּברא אזא ראפ טינ ןעמ ןעק ןעניולעּב .טייקראּבקנאד ס'ןעמעלא ןופ

 ,שזראל רעזעיד ראפ ןאהטעג םאה רהיא

 ןא ,דלעג עמוס א ךייא ךייררעּביא ,רעדירּב עלא ןופ ןעמאנ ןיא ,ךיא
 "ירּב ןופ הנּתמ א זיא םע ,המרעוו רעיא טימ ךיילגרעפ ןיא עדנעטיידעּבנוא
 סאוו טימרעד ןאהט ןוא רעדורּב א סלא ןעריטּפעצקא טפראד רהיא סאוו רעד

 וצ ,גנוגנערטשנא ןוא הימ רעסיורג רעד ראפ ךייא םוא ,מהעטשרעפ רהיא

 .ןענינעגרעפ לעסיּב א ןעפאשרעפ
 ! טנעריזערּפ רעדורּב

 רעזעיד ןופ גנורהיפ רעד ןופ סעצייל איד ןעמּונעגרעּביא טאה רהיא ןעוו
 -נוא ןא ,והובו והּת א טשררעה ָאד זא ,טסואוועג עלא רימ ןעּבאה ,שזדָאל
 -אר וצ םוא ןעשנעמ ןעניטכיט ןוא ןעקראטש א טגיהטענעּב סאו ,גנונדרא

 ,גנאגרעטנוא ןופ ראג רעדא ,טייקמערא ןופ שזדאל רעזנוא ןעוועמ
 ךיז רהיא טאה ,ףיש ןייז ןופ רעדור םייּב ןאזניּפאק רעגיהמומ א איו
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 "בא םינ מאה ךייא .סמרעווראפ ןעל געז וצ ןעגנאפעגנא ןוא טלעטשעגנייא
 .םרוטש ןוא טניוו ןייק ,ץטילּב ןוא רענוד ןייק ,ןעגער ןוא לעגאה ןייק טלעטשעג
 "ניירּב וצ ןעוועג זיא לעיצ רעגיצנייא רעייא ןוא רעטייוו טלעגעזעג טאה רהיא
 .ןעפַאה םוצ רעכיז ןערישזאססאפ איד ןעג

 ,לעיצ רעייא טכייררע טאה רהיא
 טאה רהיא זא ,טסאקעג רעייהט רעכיז ךייא טאה סאד זא ,ןעסייוו רימ

 רעיודסיוא ןוא עיגרענע ,חמ ,חכ רעייא ,טייצ עראּבטסאק רעייא ןעּבעגעג קעווא
 מאה רהיא .ןעלעטשּבא טלאוועג ךייא ןעּבאה עבנאמ ןעוו טרעהעג טינ ןוא
 ,ןעדָאּב ןעטסעפ א ףױא שזדאל רעזנוא ןעלעטש וצ ,גנוּבערמש ןייא םאהעג
 ,ףפמאק סנעּבעל םעיינ ןּוא המומ ןעשירפ ןעגנערּבניײרא

 רעדייא ןהעזעגסיוא טאה שזדאל רעזנוא איו קירוצ ןעקילּב רימ ןעוו
 ךיז ןעטכארמעּב רימ ןעוו ,להוטש-ןעטנעריזערּפ םעד ןעמונעגרעּביא טאה רהיא
 .טינ ןיילא ךיז ןענעקרעד רימ זא ,ןעּבעגוצ רימ ןעזומ ןַאד ,טצעי

 .ןעלהאצעּב טינ ךייא ןעליוו רימ ןּוא ןעלהאצעּב טינ ךייא ןענעק רימ
 סאוו טייקגימעהט עסיורג רעייא רעטייװ ךיוא ןעגנאלרעפ רימ ,רהעמ ךאנ
 -לעזא .טייקבילרעדירּב עבילשנעמ ערהאוו ןוא םייהיירט טימ ,ןעצראה ןופ טמוק
 גנוגינייארעפ רעזנוא ןערעקראטשרעפ וצ גיהטיונ רהעז זנוא ןענייז רעדירּב עכ
 , טייקכילטראוומנארעפ עסיורג טימ

 קורדסיוא רעכאווש א זיא ,ךייא ךייררעּביא ךיא סאוו דלעג עמוס עזעיד
 .גנונעקרעננא עכיוה ןוא טייקראּבקנאד רעזנוא ןופ

 ןוא הנּהמ עדנעטיידעּבנוא רעזנוא ! טנעדיזערּפ רעדורּב ,טרימּפעצקא
 ,שודאל רעזנוא ןופ ןעטסעּב ןוא להאוו םעד ראפ ןעמייּברא וצ טראפ טצטעז

 רהיא םזומ זנוא ןופ ,טָאג רונ ןעק סאד ,הטרעוו רעיא טיול ןעניולעּב
 ,שעק-ררַאה איװ טייקראּבקנאד ענעקורט רהעמ ןעטהענגע

 יא
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 ,הרבחא ןופ טיפענעּב ללאּב ןעכילרהעי א וצ ערער
 ,באז ןּב ןופ

 ! רערירּב עהטרעוו ןוא רעטסעווש
 איד זיא סיז ,רעטניוו ןעמאזיורג םעד ךאנ גנילזוירפ רעד זיא םהענעגנא

 -עּב רער ןיא ּבעיל ןוא ,גנומהענרעטנוא ענהעטש ַא ןופ טמוק סאו ,טכורפ
 ,רהאי ןיא לאמ ןייא טכאמ הרבח ַא סאוו ,טיפענ

 -נוא טלעמאזרעפ סרעּבמעמ ,רערירּב ערעזנוא עלא אד ךיז ןעּבאה רימ
 ןוא רעדניק ןוא ןעיורפ ערעזנוא טימ ןעממוקעג ןענייז רימ , ךאד ןייא רעמ
 -נוא ,םיימ רוג ַא ןעּבאה ןוא ןעריזמַא וצ םינ לעסיּבַא ךיז עטנאקעּב עטוג
 אוצ ןעמלעז רהעז זיא ללָאּב ַאזַא ,ערה ןיע ןהָא , טקאּפעג ןיא ללאה רעז
 עכייר יד ןעקסאילּב סע ןוא ןענייש סע ,רעטניױעג יר ןעלהארטש סע .ןהעז
 ןוא עדניירפ ערעזנוא עללַא ןענייז םאד ןוא .,גנורעיצ ערעייהט ןוא רעדיילק
 .ןעלהיפ םינ רערמערפ ןייק ןעק ןעגינעגרעפ םעד .עטיילסדנאל

 ךיז ןהעז וצ טייהנעגעלעג איד טאהעג ,רעגײטשַא רימ ןעטלאוו ןעוו
 ןיא ןעמוקעג ףיונוצ עללַא רימ ןענייז אד ןוא 1 ןרעדנַא םעד טימ רענייא עלַא
 ייּב ןעגערפסיוא ,רעצרעה איד ןעדיירסיֹוא לעסיּבַא ךיז ןעק ןעמ ,ץמאלּפ ןייא
 -נעמ ַא עקאט ןעמ טּפאח גנאג ןייא ןיא ןוא !טכאמ רע סאוו ,םענייא ןעדעי
 -נייא רעד ,טראוו ןייא םימ .םסטנעמשערפער עטוג טמוקאּב ןעמ ןוא לעצ
 , דנזעג קימש ַא םענייא ןעדעי וצ םיג ללא ןעבילרהעי ןופ דנעבָא רעגיצ

 -רעפ סאד ראפ ןעכילטנעפערעפ וצ טכילפּפ ןיימ ךיא ןעכער טצעי ןוא
 רהעז ןעּבאה רימ ,רהאי ןעזעיד ןיא ןהאטעגפיוא ןעּבאה רימ סאוו ,גנולמאז
 -נוה עכילטע ןערלוש ערעזנוא טלהאצעגסיוא ןעּבאה רימ .ןהאמעגפיֹוא לעיפ
 רימ ןוא רעדירּב עקנארק עלעיפ ןעפלאהעגסיוא ןעּבאה רימ , ראלאד טרעד
 ,רהיא םורַא רדג ַא טכאמעג ןוא עקרק איד יואפ טלהאצעגנייא ןיוש ןעּבאה
 , ראללאד ... םצעי ךיז טניפעג עסאק ןיא זנוא ייּב ,סעלַא ןופ רעסעּב ןוא

 רימ ,טכאמעגסיֹוא ןייפ רהעז רימ ןעּבאה ללאּב ןעזיד ייּב ,רערירּב טצעי
 ,גנומהענרעטנוא עטייווצ ַא וצ רימ ןהעג דניצ א ...םיפארּפ םענייר ןעּבאה
 -רהעי םעד ריט ןעּבאה רעטניוו ...טאנאמ ןיא קינקיּפ ַא ןעכאמ ןןעלעוו ריִמ
 ךיא . קינ-קיּפ ןעכילרהעי רער ןעּבאה רימ ןעללעוו רעמוז ןוא ללאּב ןעביל
 ,סמעקיט ןעפיוק יצ ןעלעפראפ טינ ןעלעוו אד ערנעזעוונא עלַא איר זַא ףאה
 .קינ"קיּפ םעד ייּב ןהעז עלַא םשה הצרי םא ךיז ןעלעוו רימ ןוא

 טּפיוהרעּביא ןוא ,טזיינארמאּפ זנוא ןעּבאה סאוו עלַא יד ןעקנאדעּב ךימ
 ,גנונדרָא ןעטוג ןיא טכארבעג סעלַא ןעּבאה עכלעוו ..,רעטייּברַא עגיסיילפ יד וצ

 ! עקנאד
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 ,ןייארעפ א ןּופ טיפענעּב םּוצ קינקיּפ א ייּב ערער

 / .ןעררעה ןוא ןעמאד עניימ
 ןעמלאה וצ רענדער א ריפ ןעטייהנעגעלעג יירד ראנ אד ןענייז סע

 ; לעטיה ןעיולּב ןרעטנוא עדער ַא
 ַא ףיוא ןעשקעלע ןופ טייצ ןיא עדער ַא טלאה ןעשיטילאּפ ַא ןעו (1

 ,םורא דנעּכ-סערּכ א טימ ליראּב א ףיױא רעדא ןעגאוו
 ןעמיומ ַא טימ ןענעגעועג וצ ךיז ערער עטצעל איד טלאה ןעמ ןעוו (9

 , טרא םענייר ן'ףיוא דניירפ
 -לעוו עדניירפ עגיטסול ןעשיווצ עדער עלעקיטש א טלאה ןעמ ןעוו (8

 ייוצ , גרעּב ןוא רעמיוּב ןעשיווצ קינ +קיּפ ַא ףיוא ןעמאז וצ ךיז ןעמוק עכ
 . רעסאוו ןוא זארג ןעש

 -רער רעד לייוװ םינ רימ טלעפעג סאג ןעטימ ןיא עדער עשיטילָאּפ ַא
 -רענגעג איר ןופ זאנ ןיא ליפע ןא ןעפאב וצ טייהנעגעלעג ַא טּפָא טאה רענ
 .ןעכארּברעטנוא ןרעװ וצ םינ לכאמ ןייק םטאלג זיא טנייה , ייטראפ עש
 -רא לעקיטש עגיטסול ןייק םינ סיוועג זיא םלוע-תיּב ן'ףיוא דּפסה ַא רעדעיו
 טצעי ןעּבאה רימ איו קינ-קיּפ ַא ייּב עדער ַא רעּביא ראנ טּביילּב םע .טייּב
 ענייק טינ אר טרעה רע . רענדער ן'ראפ ןעגינגרעפ ַא ךילקריוו זיא סאוו
 ןרעדנאז ,ןעגױא עטנייוורעפ ענייק םורא םהעז רע , רענגעג ןופ ןעממימש
 םוראד ךיז להיפ ךיא .רעדניק ןוא רעננעמ ,ןעמאד ןופ רעטכיזעג עכילהערפ
 ןופ קעוצ םעד ןעקרעמעּב ךױא ןוא עדער אזא ןעמלאה וצ ךילקילג תמא
 ןייארעפ ןופ קעווצ םעד ןערעלקרע רענדער רעד ןעק אד) , קינ-קיּפ ןעזעיד

 ,(ןעראוועג טכאמעג זיא קינ:קיּפ רעד טיפענעּב םעמעוװ ריפ עטייסאס רעדא
 טינ עקנַאלוה עשימעָאּפ עגיטנייה רעזנוא טהעטשאּב ,ָאזלא טהעז רהיא איו
 רונ ,ןעכאל לעסיּבא ןוא ןעקנירטוצ ןעסיײּבוצ ,זארג ן'ףיוא ןעצנאט ףיוא ראנ
 ץרַאה איד ןעליפנא ןעמעלא זנוא ףראד סָאד ןוא טייקגיטעהטלאוו ףיוא ךיוא
 , טפאשרעדירּב ןוא דיירפ םימ

 קיניקיּפ רעיא ןעּבראדרעפ טינ לעװ ךיא ערניירפ םינ ךייא טקערש
 ךיא סאו סעלא ןוא ,טגידנעעג ןױש ּבאה ךיִא ןעד , עדער עגנאל א טימ
 עכלָאז ףיוא ןעמוק ןעמאזוצ טּפָא ןעלאז רימ זא זיא ןעקרעמעּב ךאנ ךייא ליוו
 -םרנאל ןופ טפאשרעדירּב טימ רומאנ ןופ עיזעָאּפ איד ןעגינייארעפ וצ תוחמש
 ןעפלעה וצ םוא רעיה ןעמוקעג עלא טייז רהיא סאוו ךייא קנאד ךיא ןוא .טייל
 , ןעממאזוצ ןעמעלא זנוא טלאה סאוו ןייארעפ רעזנוא ןעהילג ןוא ןעסקאוו
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 . רעטאעהמ ןעש'ידיא ןיא ננוללעטשראפ טיפענעב א ייּב
 ,לייץג ןופ

 ןא סייו ךיא לייו ,ךאז עראּבקנאדנוא ןא רהעז ןאהטמ טצעי העג ךיא
 ישטיּפס, ַא טימ ןעלקעּפוצטיוא ךיז רענדער ַא ריפ םייצ עטסגרע איד זיא סע
 זא םראוו ןוא ןעדנוקעס איד טלהעצ םוקילּכוּפ סאד ןעוו ןעמקא איד ןעשיווצ
 אמארד עלאפטכארּפ איד ןעגידנע וצ ןענפע רעדעיוװ ךיז לאז גנַאהרָאפ רעד
 , לעבייטש א טימ ןענייוו ןוא רהערט ַא טימ ןעכאל טכאמעג זנוא טאה סאוו

 עכלעו ריפ עמארגארּפ רעד ןופ לייהט א טינ םיוועג זיא עדער ןיימ
 "ּבוּפ סעהטרעוו עדער ןיימ ,רעיה ןעמוק וצ דלעג עטוג טלהאצעּב טאה רהיא
 -םיוא טינ סיוועג ךייא ףראד ךיא ןעד ,טייקגייזנעווהטאנ א רעּבא זיא ,םוקיל
 ןענהאוו רימ סאוו גנולעמשראפ טיפענעּב עזעיו ןופ קעווצ רעד זא ןערהעלק
 ןערעכעה לעיפ א טאה סע רונ ,ןעריזומא וצ ךייא זיױלּב טינ זיא ,ייּב טצעי
 טימ הקדצ ,טייקגימעהטלהאוו טימ ןעגינגרעפ ןעצלעמשוצ ןעמאזוצ = ,לעיצ
 דורּב ןופ ןעקנירמ וצ זיױלּב טנייה רעהא ןעמוקעג טינ ןענייז רימ ! הזה:םלוע
 -רעטנוא עכלעוו ןעמסיטרא עלאפטנאלאט איד ןערידָאלּפא ןוא טסנוק ןופ םינ
 ,ךארּפש:רעטומ רעזנוא ןיא רעדליּב עשיריא ט'מ גיטכערפ יוזא זנוא ןעטלאה
 ימיטש ןעמוקעג עלא ןענייז רימ .ךאוו ןיא דנעגנא ןערעי ןוהט רימ ןענעק סאד
 -עזנוא ריפ לעיפ יוזא טוהמ סאוו (הרבח רעדא שזדאל) ןייארעפ רעזנוא ןעצ
 ,רעיה טנייה העז ךיא סאוו םלוע םענהעש םעד טול ןוא ,טיילסדנאל ער
 רעזנוא ןעּבאה רימ זא טגייצרעּביא ךיא ןיּב ,עירעלאג זיּב סעסקאּב איד ןופ
 -אוועג ךילקריװ זיא רעטאעהט עשידיא סאד .,ץנאלג טימ טכיירגרעד קעווצ
 רעד ףיוא ןעד , ןענאיצוטימסניא עגימעהטלהאוו ערעזנוא ןופ לייהמ ַא ןער
 ןעפלאהעג ןייארעפ ןייא איו רהעמ ןיוש זיא רעטאעהט ןעשידיא ןופ ענהיּב
 טסנוק עשידיא ראפ טנעמילּפמאק רעטסערג רעד זיא סאד ןוא ,ןעראוועג
 ןוא םוהטנעדוי ןופ ןיורק איד ,הקדצ טימ דנאה-ןיא.דנאה טהעג איז סאוו
 , ןאיוזאזיליוויצ ןופ טנעמאדניפ רעד

 טראוו רהיא זא סייוו ךיא ןעד ,ןעטלאהפיוא םינ רעגנייל ךייא ליוו ךיא
 -עלא ונוא טאה סָאװ עסעיּפ איר ןופ גנוצעזטראפ איד ףיױא דלודעגנוא םימ
 ךייא ןעקנאדעּב וצ רעּביא ראנ רימ טּכיײלּב םע ןוא ,טרעטסיינעּב יוזא ןעמ
 -סיטרא םעד ריפ ןערָאיטקא עהטרעוו איד ןוא גלאפרע ןעלעיצנאניפ סעד ריפ
 , ךייא קנאד ךיא --- גלאפרע ןעשיט

 2 יי
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 , רעילגטימ ןעקנארק א ןעצטיטש ּוצ
 ,נרעּבנייפ .ווער ןופ

 ! רעדירּב עניימ
 סאד .ףליה ףאנ זנוא ּוצ ךיז טעדנעוו םיונ ןיא רעדורּב א רערעזנּוא

 ,טגנאלרעפ םינ ראנג זנּוא ןופ ףאנ םאה ,ףילנעזרעּפ ,ןיילא רע ,טסייה
 | .זנּוא ּוצ טרילעּפא עגאל עגירעיורמ ןייז ראנ

 םּוא סנאשיילּוגער ןּוא סלּור ענייז טאה ,ןייארעפ רעדעי ,שזדאל עדעי
 סאד .טיונ ןיא יֹזא טאלג רעדא קנארק זיא רע ןעװ רעדּורּב א ןעפלעה ּוצ
 טסייה סע ןוא ,ןאהטעג ףױא טצעי זיּב גיסעמסינטלעהרעפ ,רימ ןעּבאה
 ,טייּברא עבילגעטלא רעדא ,עניטור

 -עג זױלּב ןעּבאה רימ } לעקעּב ןיא ּפינק ןייק טינ ראפרעד טמוק זנּוא
 .טכילפ ענעגנואווצעג רעזנּוא ןאהמ

 איו רהעמ טרעדאפ סאו דנאטשּוצ רערעדנא ץנאג א רעּבא זיא אד
 ,קנארק זיא רע ,טעּב ּוצ טנעיל רערורּב א .טכילפ עבילנייוועג רעזנּוא
 .ףילנהעוועג איו רהעמ טגיהטענעּב רע ןּוא זאלפליה

 ,ץטאלּפ ןּופ ןערהיר ּוצ םינ ףיז טנהאוועג ןענייז רעצרעה עכילשנעמ
 אמארד עצנאג איד ראפ יז ראפ טלעמש ןעמ ויּב ,ןערעװ רעכייוו טינ
 . ןעטייקבילקערש ערהיא טימ

 ,ןוהמ סע ףיא לעװ ,גידנעווהמיונ זיא םאד ןעװ ,רערירּב עניימ ,אזלא
 ,עגאל רעטוג רעד ןיא .ןעכאו טייז ,טעּב ּוצ טגעיל רערעזנוא רעדורּב א
 טנעקעג טאה רע ןמז לכ ,ףאד .ףייר גירּבכיא ןעװענ טינ ףיוא רע זיא
 .עילימאפ ןייז טגראזעב רע טאה ,םיפ ענייז ףיוא ןעהענמּורא

 רימּת ויא ןּוא רעראנש ןייק טינ רע זיא ,םהיא טנעק עלא רהיא איוו
 ,לעסיּב א טימ טלעטשעג ןערעירפּוצ ךיז םאה רע ,טעומּב קּפוסמ א ןעוועג
 ןייא ןּופ ןעגנומער עשיניצידעמ ,עלעקניװ ןעדעי ןיא תולד רעד טנהאוו טצעי
 .טייז רעמייווצ רעד ןופ רעדניק ןוא ּכייו ראפ םיורב ןעקורט ,םיורּב ןּוא ,טייז
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 םּורא ןעהעג רעדורּב א ןערעזנוא ןופ ףעלע'פוע עניילק איד !רעדירּב
 ןייז זומ סאו ,עמאמ איד .ףעלעּפיל עטכאמשרעפ טימ ןּוא גירעגנוה ,םאלּב
 טינ ןעק ,ּבומׁש ןיא עט'תיּבה-לעּב א יא ,ןעקנארק םעד ראפ סריונ א יא
 ,רעדניק איד ןעגגראזעּב

 -עונוא ןעזאל רימ ןעלאז ?ןערעגנוה ףעלעפוע עזעיר ןעזאל רימ ןעלאז
 ּ+ןערערט ערהיא ןעשיוסיוא טינ ןוא דנעלע אזא ןעקוקוצ רעטסעווש א ער

 !רנעלע ןייז ןיא ןעהעגוצרעטנוא רעדורּב א ןערעזנוא ןעּבױלרע רימ ןעלאז

 בייחתמ א ןיא ,םינ םהיא טפלעה ןוא ןעדייל םענעי טהעז סאוו רעד
 .ןעּבעל ןייז ראפ ףילטראווטנארעפ זיא ,וׁשפנּב
 רהעמ ןוהמ רימ ןענעק סאוו ,ןעגאז ןעלעװ ףייא ןופ עלעיפ  ,םייו ךיא
 ץנאג זיא סאד .ןעּביֹולרע שוראל רעד ןּופ סנאשיילוגער ןּוא סלור איד איו
 -נהעוועג רעסיֹוא ןיא ,עללעפ עכילנהעוועג ןיא זיֹולּב זיא סע רעּבא ,גיטכיר
 ,ףילהעוועג רעסיוא ןעלדנאה ןעמ ןזּומ עללעּפ עביל

 ןוא ןעצמימש  ,ןעפלעה ּוצ ,זיא גנוגינייארעפ רעזנוא ןּופ קעווצ רעד
 .ףליה רעזנּוא ןיא ךיז טגיהטענעּב סאוו םעד ןעוועטאר

 ןערייל רעדניק ןּוא ןעיורפ ערעזנוא ןמז-לּכ ,'דנוזעג ןענייז רימ ןמז-לּכ
 איד ןעּבױלרע טשינ רימ ןעיאט .,טױרּב ןיא לעגנאמ ןייק ןופ טינ הלילח
 -נאמ ןעריײל ןעלאז רעדורב ןעקנארק א ןרעזנוא ןּופ רעדניק ןּוא איורפ
 ,םיונ ןוא לענ

 ױזא ףױא ןערעװ ןעפלאהעג לאז ןיילא רעדּורּב רעקנארק רעד ןּוא
 לאז רע ןּוא טייהקנארק ןיז ןּופ ןעלאהרע ןענעק ףיז לאז רע זא ,טייװ
 ,רערניק ענייז ּוצ עטאמ א ןוא יורפ ןייז ּוצ ןאמ א ןייז רעדעיוו

 ןעק דנאפ ףעילער רעזנוא ,דלעג ןעטסאק ףראד סאד םייװ יא ,אי
 רעגינעי רעד זיא רעװ ? רימ ןעניז ואװ ןוא ,ּונ ,ןעּבעג טינ לעיפ יֹוזא
 ןעּבעג ןוא טעקאפ ןיא דנאה איד ןענעל ּוצ ןיירא ןעגאזטנע יז ןעק סאוו
 .קעווצ םענענאהרע ןּוא ןעלערע אזא ראפ

 ,ענאל ענירעיורפ עצנאג איד טלעטשעגראפ ףייא ּבאה היא !רעדירּב
 -יז רימ ,לאמ ןעטייוצ א ףױא ןערעװ ןעּבעישרעּפ טינ לאז םע ליװ יא

 ןּופ רעדניק עניילק ןוא טפאש'הנמלא ןּופ יורפ א ןעטיהעּב ּוצ חֹּכּב ןענ
 , טפאשיהמות

 ,שפנ חוקיפ ןופ ,הוצמ רעסיורג אזא ןּופ ןעגאזטנע ךיז ןעק רעװ
  םילפּכ לפֹּכ ןעּבעג ףייא טעװ טאג ןּוא ,טיג ,רערירּב
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 ןעדמערפ א ןעצטיטש ֹוצ

 .ןעשנעמ ןעקנארק
 , ןאטדירפ ,ר ןופ

 ! רעדירּכ
 יַא ןעפלעה טלאז רהיא ןעגנאלרעפ דנעבָא טנייה ךייא אוצ םוק ךיא

 .רערורּבױעשודאל רעכילצעועג רעיא טינ ןיא רע .ןעשנעמ ןעקנארק
 סָאװ ןעדרָא ןעסיֹורג םעד ןופ דעילגשימ ַא , רעדורּב רעייַא רעּבָא זיא רע
 ,"םהיחַא לארׂשי לּכ, ןעראוועג טגאזעג זיא סע ןעבלעוו ףיוא ,"לארשי, ךיז טפּור

 זיא סאוו ןעדיא ןעזעיד ראפ , ילארשי, ןעדרָא ןופ רעדורּב ןעזעיד ראפ
 , טנייה ךיא רילעּפַא ,ןעּביֹולג ןיא רעדורּב רעייֵא

 ערהיא ןעפלעה ראנ ףראד הרבח רעדָא ,שזדָאל ַא זַא ,טעטּפיֹוהעּב ןעמ
 ענעגייא לייוו ,םירחא םיינעל םימדוק ךריע יינע לייוו ?םוראוו ,רעדעילגטימ

 . ערטערפ יװ רעטנהענ ןענייז טייל עמערָא
 ענעגייא ןייק טינ טצעי עדארג ןעּבאה רימ סאו ,רעּבא טאג ןעקנאד

 ןוא גונעג יז ראפ ןעוועג טלאוו ,ןעּבאה יז ןעלאז רימ ןעוו ןוא ,טייל עמערָא
 . ערעדנַא ראפ ןעּביילּב רעּביא ךאנ לאז סע

 ןעמעוו ראפ ,רעדורּב רעשידיא רעזאלּפליה ןוא רעכאווש ,רעקנארק רעד
 -ַא רערעזנוא ןערעװ וצ קילג םאד טאהעג טינ טאה ,ְךייַא וצ רילעּפַא ךיא
 ,הרבח רעדָא ןייארעּפ ,שזדאל ןייק וצ שגנאלעּב רע . רערורּב רעלעמראפ

 ןייז ראפ ןעפארטשעּב םהיא ןעפראד רימ ןַא זייוועּב ַא סעפע סאר זיא
 ךאנ ,ןערעיֹודעּב רהעמ ךאנ םהיא ןעזומ רימ זַא ,טגייצ םאד ?קילגנוא

 .דילטימ רהעמ
 . עגאל יד ןעלעטשראפ ךייַא ךיא לעװ ָאזלַא טצעי
 רעמיא ךיז טאה סאו ,שנעמ רעגידנעטשנַא ןוא רעכילרהע ןַא ,דיא א

 סע .ןעראוועג קנארק ויא ,לאזקיש ןייז טימ טגאלּפעג רעטיּב ןוא רעווש
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 םהיא םוא עּפוז לעסיּבַא ּוליפַא ןוא ןיצידעמ יד ,ראמקאד רעד םהיא טלהעּפ

 . ןעקיווקרעד וצ
 רעמאמ ,רע טרעמיצ ,עגאל עטפאהרעדיוש רעזעיד ןופ ןעמימ ןיא

 ןוא יורּפ איד ,סאג רעד ףיוא רעדניק ןוא איורפ ןייז םימ םהיא (עמ טֿפראוו

 ,ןעריטסיזקע וצ ןענאוו ןופ ,ןעּבעל וצ ןענאוו ןופ םינ ךאפנייא ןעּבאה רעדניז

 ,רעטאפ ַא ןופ ,ןעדיא ַא ןופ ,ןעשנעמ-טימ ַא ןופ עגאל עזעיר טָא

 , זנּוא וצ םרילעּפַא
 סעללַא ןערנעװנָא םינ רימ ןעפראד +ןעגייווש וצ טכער ַא רימ ןעּבאה

 ּ!ןעפלעה םהיא ןוא עכילגעמ
 רער ףיוא ךיז טזאלרעפ ןוא זנוא אוצ ךיז םעדנעװ רעכילקילגנוא רעד

 ףױא ךיז םואלרעפ רע : רעדירּב ערעזנוא ןופ עכנאמ ןּופ טפאשטנאקעּב

 "יורעפ רע } ןעשנעמ עללַא ןעמאווצ טּפינק סאוו דנאּברעּפ ןעניײמעגלַא םער

 ןעשיראטסיה םעד ןעגארמ רימ ןוא ןעדיא ןענייז רימ לייװ ,ףיוראד ךיז םרעכ

 ,"םינמחר ינּב םינמחר, ןופ ןעמאנ
 רענייא ןעוי . -נאלרעמאפ ןייק ןוא ץענערג ןייק םינ טאה ןוהמ סעמוג

 -מימ רעזנוא וצ טכער ַא רע טאה ,רעדמערפ דליװ ַא ןייז רע געמ ,םעדייל

 . ןעמיראּברע רעזנּוא וצ ,דייל

 לעדע , טוג , גיריילטימ ןייז וצ לעיצ םער טאה גנוגינייארעפ רעזנוא

 ,םענייא ןערעי וצ גיצרעהמערַאּב ןוא
 ןעמ םיג ,דנאה יד סיֹוא טקערמש םע רעװ ,"יל ןינתֹונ די שרֹוּפה לֹּכ,

 , ונימכח ערעזנּוא ןעגאז , םהיא
 ! רעדירּב

 , ךילרימאנ , רימ ןעפראד , דנאפ ףעילער רעזנוא ןיא דלענ גידנעּבאה

 ןאד ,זנּוא ךיז טכאמ טייהנעגעלעג ַאזַא ןעוו ראנ .דנעלע ןייק ןעכוז ןהעג טינ

 -לעה ןעזומ רימ ןוא ,עכילשנעמ גיּבייא סאד ןָא ןעסעגרעפ טינ רימ ןעפראד

 -.טעּפש וצ טרעװ םע רערייא ,לענש ןעפ
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 ןעגיטכיזדניווש א ןעצמיטש ּוצ
 .יקסּפיל םהובא ןופ

 ! רעדירּב עניימ
 ךייא ליװ ךיא .גנאלרעפ ןעגידריווקרעמ א םימ טנייה ךייא וצ םוק ךיא

 סאוו ,עמימ רעזנוא ןיא טינ זיא סאוו םענייא ןעפלעה טלאז רהיא ןערעדָאּפּפױא
 ,ןייארעפ רעזנוא ןופ דעילגמימ ןייק זיא

 ? טכערעג סאד זיא
 ןעמ ןוא זלאה ן'ףיוא ףלח רעד טנעיל ןעדנאמעי ןעו 1 רעדירּב עניימ

 ןעועיד אייּב טערטוצ ןעמ ןעמעװ טינ ןעמ טגערפ ,ןעוועמאר םהיא טפיול
 ,ןעפיול

 טיומ רעד איו טהעז שנעמ רענעזאלרעפ ןוא רעדנעלע ,רעכילקילגנוא ןא
 לעטימ א ָאד זיא סע זא ,טסייװ רע }דנעה ןעטעלעקס ענייז םיוא םעמיירּכ
 זיא ,ןיילא רע .לעטימ סאד טםינ טצטיױעּב רע רעּבא ,ןעוועמאר וצ םהיא

 ןייא ןעוועמאר ןענעק רימ ,ןעכילקילגנוא םעד ןעפלעה ןענעק רימ .זאלפליה
 | ּ!ןאהט טינ סע רימ ןעלאז ,טױמ ןופ ןעדנעלע

 ,ןערהעלקרע רעכילטייד ךימ לעװ ךיא
 -רעפ רעזנוא ןופ רעדירּב עגינייא וצ טנאקעּב ...ןעמאנ םעד טימ ןאמ א

 ,רזכא םער ןופ דנעה איד ןיא ןעלאפעגניירא ןיא רע ,תומל המונ זיא ,ןייא
 וצ טונימ ןופ טקירדעגסיוא טרעוװ ןעּבעל ןייז ןוא ,ןאשּפמאסנָאק ,טכוזדניווש
 ,ךיז טרעטנעהענרעד עדנע איד ןוא ןעסערפעגפיוא ןעגנול ענייז ,טונימ

 ןעגיוא איד ראפ םיומ םעד ןעהעז וצ רעּבא .ןעּבראמש ןעפראד עלא רימ
 ,סעלא ןופ רעגירעיורט ןוא רעגרע זיא

 ,סנעכערּברעפ ענייז ןיא טינ טנעיל ןעדייל ענייז ןופ עכאזרוא איד ןוא
 ועטייּברא טזומעג טאה רע סאוו םעד ןיא טהעטשעּב דניז טרא ןייז ,הלילח
 -עג טאה רע ןעװ ןוא ,טייצ רעד וצ ןעסע טינ ,קירּבאפ עטקיטשרעפ א ןיא
 .טפאהרהאנ ןעוועג טינ סאד זיא ,ןעסעג
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 ףיוא טנייה ןופ גרָאז ,ןעזייּפש עטפאהרהאנ טי ,טפול עטקיטשרעפ איר

 םעלא סאר ,עינאווערָאה ערעווש עגידנעטשעּב ןוא גנונהאוו עמוג ןייק ,ןעגראמ
 ןיא רעפעימ ןעסערפוצנייא ךיז ןעליצאּב-סטכיזדניוש איד ןעפלאהעג טאה
 !םוק :טגָאז ןוא סעציילפ ענייז ןיא טפאלק תומה-ךאלמ רעד ןוא ןעגנול ענייז

 עטרנוזעג ,ענעקורט ַא רעּבא טואלּב אדאראלאק ןופ ,גרעּב איר ףיוא

 -דניווש םעד ןופ ןעגנול איד ןיא ןייא םגנירד עכלעוו ,טּפול עמהענעגנַא ןוא

 ,תומה-ךאלמ ןעכילקערש םעד טּכײרמרעפ ןוא ןעליצאּב איד טעטיומ ,ןעגימכיז
 ,ןערהעק קירוצ ןעּבעל ענחהעש סאד ןעמ טהעו ,גרעּב איד ףיוא ,םרָאד

 ןעמ ןוא ןעגנונפאה טימ לופ טלעװ עגיטכערּפ איד ךיז ראפ טקילּברע ןעמ
 ןעּביילּב ןעלאז ,םימותי טימ חנמלא ןא טאטשנָא ןעו ,טפנוקוצ א ןיא טקילּב

 ,רעדניק טימ רעטומ עכילקילג א
 { ףליה ַאזא ןופ ןעגַאזטנע ךיז רימ ןעלאז

 -רעפ טאה רע .םינ ראג טגנאלרעפ רעדנעלע ןוא רעכילקילגנוא רעד
 רעּבא .טיומ םעד ןיא גנוזעלרע ןייז םעטראוורע רע .גנונפאה עדעי ןעראל
 טימ ךיז ןעריסערעטניא רעצרעה עלערע ןוא עטוג טימ ןעשנעמ ,ערניירפ
 .ןעוועטאר םהיא ןעליוו ןוא םהיא

 ,ךיוא ןעּביג ערערנא ,עגיזנייא איר טינ ןענייז רימ
 ! רערירּכ עניימ

 מאה דנאמעי ןעװ רעּבא .רעצ ןּופ ןערעװ טידעּב זנוא ןופ רעדעי לאז

 .רעגימכיזדניווש רעד סע זיא ןאד ,ףליה טנעידרעפ ,זיא םע ןעוו ,ראנ
 וצ ןערעייטשייּב לענש רימאל ,קילּבנעגױא ןייק ןערילרעפ םינ רימָאל

 איד ואו ןערהאפ קעװא ףױא ןעפלעה םהיא ןוא עמוס עגיהטיונ רעד

 ,תחשונ הרוּפה ךאלמ רעד זיא טפול

 -עטש ןוא ןעּבעל ןעּבילב טעװ רע ןעוװ ןעקיש זנוא רע טעװ קנאד ןייז
 םראר ןופ ןיא ,גרעּבױעזעיר ָאדאראלָאק עטקעדעב-עענש איר רעטניה ןעה
 ."עגאל ןיימ ןופ ןעמיהסיוא ךייא לאז טאג, : ןעשניוו ןעמעלא זנוא רע טעוװ
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 ,הקדצּבש רבדא וצ גנורעדאפפיֹוא
 ,ןאמלרעּפ ,ווער ןופ

 יי

 ! עדייירפ ןּוא רעדירּכ עניימ
 יקנארק , דנעלע רעסאלּב רעד ןעו וא ,ןעגָאז ןעמוקעג ךייא ןיִּב ךיא

 ןעשנעמ ןייא רעּביא רעגניפ-ןעטעלעקס ערעייז םיוא ןעטײרּפש הטיונ ןוא טייה
 ףיוא ןוא ללכּב ןעשנעמ ןעדעי ףיוא שודק בוח ַא סע זיא ,ערערהעמ רעדָא
 -קניירק ,דנעלע סאד טייוו יו ףיוא ןעריסערעטניא וצ ךיז ,טרפּב ןעדיא ןעדעי
 ןוא ,עדנערייל רערא ןעדנערייל םעד ןּופ ןעגעיטשעג טאה המיונ ןוא טייה
 , ןעּבעג ןוא טעקאּפ ןיא דנאה איד ןעגעלניירא דלאּב

 עניז ןױלּב וליפא רעדא ,תורישע ןעּבעגעג םענייא טָאה טָאג ןעוו
 ךיז טרהיפ שנעמ רעד איו ןהעז ּוצ , האוולה ַא זיולּב סאד זיא , תוכרטצה
 ןעוו , ןעוועג הּכומ םהיא טאה טאג סאוו טלעג ןעטעיורטרעּפ םעד טימ ףיוא
 -םילפּכ לפּכ ףיסומ הנוילעה החגשה איד םהיא זיא ןַאד ,טיג טָאה סאוו רעד
 םעד טכאמ רע רעדא ,קעװא סאד טמהענ טָאג רעדא .ןאד ,םינ ןעו ןוא
 ןופ ןעּבאה טינ האנה ןייק לאז רע רידא ןּוא דיגנ ,ריבג , רׂשוע ןעטסערג
 | , ןענעמרעפ ןייז

 םיטילקרפ, םידסח תולימנו הקדצ :טגאזעג ןעּבאה םימכח ערעזנוא
 , טסייה סאד (.א"פ האפ אתפסות) *,םימשּכש םהיבאל לארשי ןיִּב םה םילודנ
 ןעדיא ראפ רעגידייהטרעפ עטסערג איד ןענייז , םידסח תּולימג ןּוא הקדצ
 . לעמיה ןיא רעמאפ רעייז יב

 סאו ,ןעװעג ןא רעמיא ןּופ זיא הדמ עטסנעש ןּוא עטסכעה רעזנוא
 ינֹּב םינמחר, לעטימ ן'מימ טנעכייצעּב זנּוא ןעּבאה םיאנוש ערעזנוא וליפא
 וצ טכער ןייק ןעדיא רימ ןעּבאה ןאד , ןערעהפיוא לָאז םָאד ןעוו *,םינמחר
 . ןעריא םלא ןעריטסיזקע

 ןענָאז םימכח איד . דוס ַא ןעיורטרעפ ךייא לעװ ךיא , רעטייוו טצעי
 א"ב ,האפ ימלשורי) ",תווצמה לּכ דגנ תולוקש םידסח תּולימגּו הקדצ, : ךיפ
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 לעיפ יוזא טקנופ רעדא ,רעבעה ןעהעטש םירסח תולימג ןוא הקדצ (,א"לה
 . ןעמונעגנעמאזוצ תווצמ גיירּת עלא איו

 ,תּבש ללחמ טינ ןיא רע ןוא , תואּפ ןוא דראּב ַא םגארט דיא ַא ןעוו
 ןייק טינ םיג רע ןעװ ראנ ,ךס ַא טניוװאד ןוא תודועס שלש טסע רע ןוא
 אי ןיא סאוו תּבש ללחמ ןוא חוליג םעד ןּופ רעגירדעינ רע טהעטש , הקדצ
 , הקדצ-לעּב ַא

 . הקיוצ טהעטש ךיוה יוזא טָא

 איו ןהעטשרעפ לאז רהיא ידּכ טנהאמרעד ונעלַא סאד ךייא ּבָאה ךיא

 ןרעייטשייּב טעוו רהיא ןעוו ,ןייז טעװ הוצמ רעיא ןעּבאהרע איו ןוא סיורג
 ּואװ ,םמעדנירגעג ןעּבָאה רימ סאו טלאטמשנא הקדצ רעסיורג רעזעיד ּוצ

 הייחמ זיא ןעמ ּואְו ,םותי םעד טציטש ןעמ ּואו ,הנמלא רעד טפלעה ןעמ
 טּבעל ןעמ ּואו ןוא ןעגירעגנוה םעד טקיװקרעד ןעמ ּואװ ,ןאמערא םעד
 . ןקז ןעזאלפליה ןוא ןעקנארק , ןעכאווש םעד ףיוא

 -ראפ רעדעי ךיז לאז ,סרעדאווק ןייק ןוא ןעמנעס ןייק טינ ליװ ךיא
 המיונ ןיא ןענייז רעמאפ ןוא רעמומ , רעטסעווש , רעדירּב ןייז זא , ןעלעטש
 -עזנוא ןענייז אייז לייוו ,ןעפלעה אייז ןעזומ רימ .ןעפלעה ייז ףראד ןעמ ןּוא
 עלא ,םהיחא לארשי לּכ זא הלּבק רעד טול , רעטסעווש ןוא רעדורּב עד
 , טרעדירּברעפ ןענייז רעדניק עשידיא

 ַא ןעשיוװּבא רימ ןעלעװ , רערירּב ןוא עדניירפ ,דלעג רעייא טימ
 ייורמ ןרעמנומפיוא ןוא רעצרעה עטּבירטעּב עלעיפ ןעיירפרעד ,ןערערט ךס
 ,רהיא ןא ,הכרּבַא ןעגניירּב ךייא טעװ טנעס רערעי . רעהטמימעג עגירע
 ךייא םעװ םע .רעצ ןופ ןערעװ טיהעּב ןעלאז ,םיבורק ןוא רעדניק ערעייא
 , רחסמ ןוא ןעּבעל רעיא ןיא , הסנרפ רעייא ןיא הכרּב ַא ןעגניירּב ךיוא

 ןוא ןָא םצעי ןופ . טגאזעג גונעג טצעי זיּב ּבאה ךיא זא , ּבױלג ךיא
 םינ ליװ ךיא ,ענעשעק ןיא דנאה איד ןענעלניירא רעדעי לאז , רעטייוו
 ערעייא ןופ טנעצארפ םעניילק ַא רעּבא , רשעמ ןייק םינ וליפא תיצחמ ןייק
 ,ןערײל םאוו איד ראפ .מינ ראג ןעּבאה סאוו איד ראפ , עטפניקנייא
 המיונ רעסיורג רעייז ןיא ןענייוו ןוא ךיז ןענאלפ
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 .הבישי א ןעצימש  ּוצ
 .לא-ץנ ןופ

 ! םוקילּבופ םעהמרעוו
 עגנאל איד ךרוד םוהמנעדוי ןופ עּפמאל איר ןעטלאהעגפיוא טאה סאוו

 { תולנ ןופ טכאנ
 טיירּפשרעפ ןעמ ּואװ ,עימעדאקא עשידיא עטלא רוא איד---הבישי איד

 עצנאג איד ןוא הפ-לעּבש הרוּת רעזנוא , הרוּת רעזנוא רוד ןעגנוי ן'ראפ
 רימ עכלעוו טימ השורי עניטסייג רעזנוא , רומארעמיל עשידיא עגיטכערּפ
 עועיר ראפ ןוא , םוהטנערוי ןופ המשנ איד זיא הבישי עזעיד --- ןריצלאמש
 . דנאה ענעּפָא רעיא ןעטעּב טצעי ךיא םוק הבישי

 טינ זיא יוזא םולּכ ַא ןעּבראפ וצ גירּביא זיא סע איו טקנופ ,עדניירפ
 -נוא ףיוא הבישי רעד ןופ טפארק איד ןרעדליש ךייא ראפ לאז ךיא גיהמענ
 זניטכיל זיא ןנוז איד זא ןעזייוועּב ךייא ןעמ ףראד . קלָאפ סעטײרּפשוצ רעז
 רעזנוא , דנאלסור ןיא םירוהמ-טכייל רעזנוא ןעוועג רעממיא זיא הבישי איד
 הבישיה שאר א ואוו ,לארעּביא גנונעפאה רעזנוא ןוא ,לארשי-ץרא ןיא טסיירמ
 ,טייז רעייז ןופ ,רעטעּפש ןלעװ עכלעוו ,םידמול םירוחּכ ריפ הרות ץיּברט זיא
 םעד ןעטלאהוצּפיוא םוא רוד ןרעגניא ַא ריפ הרוּת עּבלעז איד ןעמײרּפשרעּפ
 ןיא טלעטשעגפייא ןעּבאה ןעטקעטיברא ערעזנוא סאוו שדקמה:תיּב ןעניטסייג
 רימ .הרות רעד ראפ ןיייז שפנ רסומ ךיז טזומעג ןעּכָאה יז ןעוו טייצ ַא
 רעד ראפ ןייז שפנ רסומ טינ ךיז ןעפראד רימ ןעוו טייצ ַא ןיא טנייה ןעּבעל
 עלעיצנאניּפ ויא זנוא ןופ טגנאלרעפ הבישי איד סָאװ םעלא ןוא , הבישי
 "נוא טנרעל ןעט ואוו הבישי איד ןעטלאהוצסיוא ,הבדנ עניילק רעזנוא ,ףליה
 םי ןטימ טפאשטנאקעּב טטנהאנ ןעכאמ ןעלאז ייז ןהיז ענעסקאוורע ערעז
 וצ ןייז דנאטש ןיא רעמעֿפש ןעלאז יז םוא םיקסוּפ , ארמנ איד ןוא דומלתה
 דא ןופ ןעצנירפ םינואנ ךיוא .רשפא ןוא םינּכר ,לארשיּב הארוה-ירומ ןרעוו
 . תודמול ןוא םפאשנעסיוו עשיד

 רישעמ טּביג , תיּבה-לעּב רהיא ,שנעק רהיא לעיפיוו הבישי רעד ריפ טּכיג
 טּביִג םַאדַאמ רהיא ןוא --- רעמאעהמ ןעשידיא רעיא ןופ ,ןעראגיצ ערעייא ןופ
 רישעמ טּבינ טייל ענוי רהיא ןוא ,שיט םייֿב טכורפ ערעייא ןופ רישעמ סעּפע
 איד ןעפלעה וצ טנעק רהיא לעיפיוו עללא טּביג . רנעליַא-ינוק רעיא ןופ
 . תולנ ןיא ץלאמש רעזנוא זיא סאוו הבישי



 רענדער רענאקירעמא-שיייא רעד 180

 ,םילׁשּורי ןיא םלאמשנא ןעשידיאא ןעצטימש וצ
 , ףָאזַאליפ ןעשיווטיל ןופ

 ! ןעדיא
 "יא רעכאפנייא םלא ראנ רענדער םלא טינ ךייא ריפ טצעי העמש ךיא

 עמלא איד ריפ הבדנ ַא ןעטעּב ךייא ייּב טםמוק רעכלעװ טָאירמאּפ רעשיד
 ,ןעגיוא עמנייוורעפ טימ טקילּב !נאוו ןויצ רעמומ איד --- רעטומ

 רעזנוא םילשורי ריִפ ץראה רעיא ןופ ענורטס איד ןערהירנָא ליוו ךיא
 -ַאװ, עטלא איד ,ךלמה רוד ןופ טדאמש טפיוה ענעזעוועג איד ,םייה עמלא
 ןוא רעדירּב ערעזנוא ןעצמיז סע ּואו טרָאד--- ךלמה המלש ןופ *ןָאמגניש
 ! עדניירפ ,ףליה רעזנוא ףיוא ןעמראוו ןוא םיונ עטסערג איד ןיא רעמסעווש
 -נוא ןופ טּכיילּב סאוו---רודס רעזנוא ןופ "םילשורי, ןוא "ןויצ , םיורא טמהענ
 ַא ,להַארטש לעקערּב ַא ןהָא ןעקלָאװ ַא ,רּבױמ רעטסיװ ַא + םוחטנעדוי רעז
 תגאד טימ ןָאהמרעּפ עללא 'ענייז רימ { גנונפָאה קנופ ַא ןהֶא שראמ-רעיורט
 -דרע ןופ ךאלעקניוו עלא ןיא ץרָאל-ץוח ןיא טגיטפעשאּב ןענייז רימ ,הסנרּפ
 ַא ןעמַאטשוצּכָא וליפא םייצ ןייק רעדָא לעטימ  ןייק ןעּבָאה רימ ןוא ,לעגוק
 םיאיבנ ערעזנוא אוו םיזזה"רה םורא טראד רעטומ עטלא רעזנוא ךוזעּב
 רעזנוא ןופ םייוו טייוו ָאד ןעצטיז .רימ סָאװ טנייצ רעד ןיא רעּבָא .ןעּפָאלש
 טסעפ ךיז ןעמלָאה עכלעוו סעילימַאפ ערעייז טימ ןעטָאירטַאפ עשיריא עבילרהע םידמול ןעדיא עדנעזיומ יזנאל עגילייה רעזנוא ןיא ךיז ןעניפענ ,םייה עמלא
 -ייל ןוא ןענהָאװ יז ןוא "ינימי חכשּת םילשורי ךחכשא םא, העובש רעד יב
 ,ּואו טראד ,טייהנעגנאגרעפ רעצלָאטש רעזנוא ןופ דנאל סאד ןיא ,םראד ןעד
 -רעד ךייא ךיא ףרַאד ,ןײללַא טנאז ,ונ .ןענַאטשעג לָאמא זיא עלעגיוו רעזנוא
 ןיא ןעמלאטשנא עשיריא יד ןעצטיטש וצ טכילפּפ עגילייה רעזנוא ןא ןענָאמ
 ס'טייהיירפ ןוא םייה ס'נערעירפ ןעװועג זיא טאוו םייה עשידיא עטלא איר
 -ז ןיא ןעּבאה וצ ןעלהיפעג ערעיײא ןעקעוופױא ךיא ףראד ? רבק
 עבלעוו רערירּב ןוא רעטסעווש עגירעגנוה ןוא עמכאמשרעפ ,עדנעלע ענעי ןענ
 { סנעגָאמ עגירייל טימ יברעמ לתוכ ןראפ !ערהערט ןעסיג ךילנעט ןעהעג

 ייווצ ןיוש זיא סאוו ןנימ-רּכ רענרענייטש רעטלא רעד ,יברעמ-לתוּכ רעד
 םינ ןערהאט רימ ןא םי טייז רעד ןופ זנוא וצ טקניוו טלַא רהָאי דנעזיומ
 ןרעגנוה עבלעוו ןעטָאיראּפ עשיריא עטליגאווראפ איד םינויבא איר ןעסעגרעפ
 רעדעי ןוא עיראטסיה א מאה ןיימטש רעדעי ואו טדאטש עגילייה איד ןיא
 רחאו הּברמה רחא ןוא עשאט רעזנוא ויִּב טכיירג ןויצ זא ןעזייוו ךיוא רימ -אל---ןעּפיל ערעזנוא ףיוא גידנעטש זיא ןויצ ! ןעדיא . עיּפַארגָאיּב א ליה
 רעזנוא ןיא םעילימאפ עשיריא איד ןעצמימש זנוא ןופ רעדעי לאז ,טיעממה
 * רנאל עגילייה

 סעאאאאאיאאטאאהו טאטע ווו
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 ,דפסה א

 א ףיוא ןייארעפ א ןּופ רעּבמעמ א ןּופ ןעטלאהעג
 רעדורּב ןעשזדאל םענעּבראטשעג

 , באז ןֹּב ןופ

 ... רעדּורּב רערעייהמ ריד םימ ךיז ןענעגעזעג ןעמוקעג ןענייז רימ
 ,לאמ ןעטצטעל םּוצ ,דניירפ ןּוא

 ריד ןעניז סאו ,ןעמעלא טואלרעפ אּוד ,קעװא זנּוא טזאל אּוד
 ףיֹוא ,גיװע ףיֹוא זוא ןופ קעײא טסהעג ןּוא רעייהמ ןּוא ּכעיל ןעוועג
 . גיווע

 ןּוא ,טינ לאמ ןייק זנּוא ּוצ אּוד רעּבא ריד ּוצ ןעמּוק ןעלעװ רימ
 ןּופ ןעסיװ טינ ףיֹוא רימ ןעלעװ ןאד ,ריד ּוצ ןעמיק ןעלעװ רימ ןעוו
 ןעשנעמ ןּוא רערּורּב רעּביל רעזנּוא ,אּוד איו ןעקנייד ןּופ ןּוא - ןעקנייּב
 , רניירפ

 רהעמ זנוא ןעגעװ טינ טסקנייד ןּוא םינ טצעי טסקנייּב אּוד ,אי
 גנאל סנעּבעל רעזנוא ןעלעװ ,ערניירפ ןּוא רעדירּב ענייד , רימ רעּבא
 לעיפ יֹזא ףאנ טאה רעװ ןּוא , ריד ןּופ ןעקנייד ןּוא ריד ףאנ ןעקנייּב
 ענייד ּוצ ןהּז רעטּוג א ןעװעג טסיּב אּוד ?אּוד איו םאהעג עדניירפ עמוג
 רעדניק ענייד ּוצ רעטאפ רעמּונ א ,יֹורפ ןייד ּוצ ןאמ רעטּוג א ,ןערעטלע
 ןעוועג ןעפא רעמיא זיא דנאה ןייד ,ןעשנעמ עלא ּוצ דניירפ רעטּוג א ןּוא
 ראנ טינ ןּוא .םיֹונ ןייז ןיא ןעגיטפרעדעּב םעד ןעציטש ןּוא ןעפלעה ּוצ
 ְךֹוא ףאנ טסאה אּוד ןעד .ןעּבעגעג ענעגיא ענייר טסאה אּוד סאוו
 רעד ןיא עצטימש רעיײז ןעּבעג ףױא ןעלאז יײז ערעדנא ףיֹוא טקריוועג
 הוצמ רעייז ןיא ְךיֹוא טסאה ןּוא ,ןאמ ןעגימכיר םעד ּוצ םייצ רעגיטכיר
 ,טאהעג לייהט ןעסיורג א
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 !םיבֹומ םישעמ ענייד ןּופ ,ףיא איװ לעיפ יֹזא ךאנ םייו רעװ ןּוא
 ךיא ּבאה ,ןערהאי ענילדנהעצ ראפ רעדּורּב ןעשזראל א רענייד גידנעייז
 ענייר עיתמא ןייד ןּוא רעטקאראכ ןעלעּבאנ ןייד טנערעלעג טנעקעג גּונעג
 -דלאוג א טכאמעג טאה זנּוא ןּופ ןהעג קעווא ןייד ,ץראה עשיריא עטונ
 עסיֹורג א דנּוא עטנאקעּב עניידר ראפ רעיֹורמ א ,עילימאפ ןייר ןיא םיר
 , ןייארעפ רעזנּוא ראפ טסולרעפ

 !ריד ןּופ דעישּפא ןעטצעל םעד ןעמענ ןעמּוקעג ןענייז רימ
 ןּוא תוקרצ עניר ,ףרדל הדצ טימ טגראזרעפ ףךיז טסאה אּוד

 רעד ןיא ,טלעװ רע'תמא רעד ןיא ןעטיילנעג ףיר ןעלעװ םיבֹוט םיׂשעמ
 ןעסעגרעפ טינ לאמ ןייק ןעלעװ רימ רעּבא ,ןרע ןג ןיא עהּור רעגיווע
 ,קילגנּוא ןייא ןיא דניירפ רעשּוג א ןעלהעפ טעװ זנּוא ,טסולרעפ רעזנוא
 ןיֹוׁש טסאה אּוד ,םיֹונ א ןיא עפליה א ןּוא ,הרצ תע א ןיא הצע עמונ א
 ,ןעּבעל ןייר ראפ טגראורעפ עילימאפ ןייר טכאה ,טרהיפעגסיֹוא טלעװ ןייד
 הרשּכ ראַּפ יז טכאמעג ,גנוהיצרע עש'ידיא עמטּוג א ןעּבענעג רערניק עלא
 ןעּבענּוצ םיֹוא טּבעלרער טסאה ,ץרא ףרד ןּוא הרֹוּת יז טנערעלעג ,ןעריא
 ןייד ןּופ לעקינייא ןייא ראגאז טּבעלרעד ,רעטבעט ןּוא ןהיז עניידר עלא
 רֹוד רעצנאג א ריד ףאנ טהעג הױל ןייד ףאנ דניצא ןּוא ,דניק ןעטצעל
 רהעז טסאה ,ףאלקינייא רּוא ןּוא ףאלקיניא רעדניק ענעגייא ענייד ןופ
 .טלעו ןייד טרהיפעגסיֹוא ןיֹוׁש

 .םייחה רֹורצֹּב הרּורצ ךשפנ יהּת ,עׁשֹא רענייד ּוצ עהּור !םֹולשֹּב ףל
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 , דפסה א

 עטסואוועּב א ףיוא תיּבה לעּב ןעגידנעטשנא ןייא ןופ ןעטלאהעג

 ,יורפ עגימעהמלהאוו
 , באז ןב ןופ

 יעּב ראנ ןעמדיֹומ םעד טינ טנייוועּב ,ךלוהל ּוכֹּכ הכּב ,תמל ּוּכבּת לא
 ,םימֹותי עזאלצטוש ןעראוועג ןענייז עבלעוו ,עגירעּבעל איר טנײװ

 ןעקלאוו א ךיז טאה ,יֹורפ רעגימעהטלהאוו רעזעיד ןופ טדיֹומ םעד טימ
 ןוא ןעּבראטשעג זיא ,... תרמ תקדצ איד ,... ףיױא ןעגיוצרעפ רעיֹורמ ןופ
 , םיִמֹותי ןעראוועג ןענייז .. .ןופ רעצרעה ענעבארּבוצ ןוא טייל עמירָא עלא

 טימ ןוא ראטקאד א טימ סנערָאטעּבדניק עמירָא ןעגראזרעפ םעװ רעוו

 רעדניק עמירָא יד ןעגראזרעפ טעװ רעװ { ןעזייּפש עגידנעװמָאנ ןוא םריֹונ א
 טנער טימ ןעגראזרעפ םעװ רעװ { ךיש טימ ןוא רעדיילק טימ טדאטש ןופ
 ינַא רעדייא ןעּבראמש רעסעּב ןעמלאוו עכלעוו , םיתּב ילעּב ענעלאפעג איר

 { יטירַאשט ךאנ ןעמוקוצ
 ! טנייוו עדניימעג עשיריא עצנאג איד ןוא ןעּבראטשעג זיא .,,םאדאמ
 איז סאו ,טייצ רעד ןיא םיחבש ערהיא ןעלהעצרעד ןעמ געמ טצעי

 -אד ןופ ןעמענ וצ דלאּב רהיא טעװ ןעמ . דרע רעד ףיוא זנוא ראפ טנעיל
 , הור עגיּבייא רהיא ןיא ןערהיפ קעווא ןוא ןענ

 ,רעטכעמ עשידיא ןעשיווצ גנוניישרע עראּברעדנאז א זיא . , . ,םאדאמ

 מאה םייצ רעצרוק רעד ןיא ןוא ,רהאי ןהעצפופ זיֹולּב אקירעמא ןיא זיא איז

 ןופ ממאמש יז .רהאי םרעדנוה ןיא רענייא יװ ,ןּוהמעגפיֹוא הקדצ רהעמ איז
 ןא גידנעייז ןעמוקעג יז זיא , קירוצ רהאי ןעצפנופ טימ , םיריבנ ןוא םינּבר
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 ןוא ךייר עללַא ןענייז עבלעוו ,ַאקירעמַא ןיא רעדניק ערהיא אּוצ , הנמלַא
 , רנאל ןיא ןעוועג אד זיא איז סאוו , טייצ עצנאג איד ןוא .,ןענאזעג שידיא
 -ַא ןעוועג טינ זיא םע .םיבֹוט םישעמ ןוא זוקדצ ףיֹוא טכארּברעפ איז םאה

 טסּואװעג םאה איז .טגנאלעּב טינ טאה יז ּואו ,טדָאמש ןיא ןייארעפ ןעיורפ
 טכאנרעד ןיא םעפש ויּב ןעגרָאמ-הירפ ןופ ןוא ,רעצרעה עגידעמּוא עלַא ןופ

 ןעּבכענעג ןוא רעטייווצ רעד ּוצ זיֹוה ךילקילגנּוא ןייא ןופ ןעגנאנעגמוא יז זיא
 ,טײצ רעד ןיא עציטש עניהטיֹונ יד

 .טערקיס רהיא ןעװענ ןיוש זיא סאד 1 טלעג ןעמונעג איז טָאה ּואוו

 טסּואועג ןעּבָאה עלַא לייוו .טייהרענעגנודעג טינ ןעּבעגעג ןעמ טאה רהיא
 -קרעמ ,ןוא .קעווצ ןעגיטכיר ַא וצ ןעּבעגעג קעװַא טרעוו טנעס רערעי זַא
 ןייא םעּפע .ןעראנּפָא ךיז לאז יז ,ןעפארטעג סע טאה ןעטלעז זַא = ,גידריוו
 -הטיֹונ ן'תמא םעד ןענעק רעד וצ טאהעג איז טאה טפארק עטסואוועּבנּוא

 ןעּבאה עכלעוו , ם'רערָאנש איד טיימעגסיֹוא רעמיא טאה ןוא ןעניטפרעדעּב
 .הסנרפ סלַא ײרערָאנש איד ןעכאמ ןוא קנייּב יד ןיא טלעג

 איד .לרעּפ ערעייהט ַאזַא טּביֹורעג קעװַא טדיֹומ רעד טאה טצעי ןוא
 ענעגייא ,ןענייוו עלַא ,זנּוא ןופ ןערָאװעג ןעמונעגוצ זיא דנעגומ ןופ ןיֹורק
 איז לייװ ,ןענייוו ּוצ סָאװ ָאד זיא סע ןּוא .עמירָא ןּוא עכייר ,עדמערפ ןּוא
 .עטייווצ ַא ךיז ךָאנ ןעזאלעג-רעּביא טינ טָאה

 םישעמּו תֹוקדצ ענייד םצעי ןעטײלגעּב ךיר !...תרמ םֹולשֹּב יכל
 . ןדעךג ןיא ,עהּור רעגיווע ןייד ןיא םיבוט

 , םייחה רֹורצֹּכ הרורצ ךשפנ יהֹּת
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 , רעטומ עגנוי א ףיוא דּפסה

 ,רעטומ ַא ןעגנילשרעפ וצ ןעסילשוצ ךיז טהעג רבק רעיינ רעד רעדייא
 ַא ןעבאמ וצ טינ זיא קעווצ ןיימ ,רעמרעװ ראַּפ ַא ןענאז וצ רימ טּבױלרע
 עטנייװרעפ איד ,םורא טגעיל אד סאו דרע עלעגרעּב רעייג רעד , דּפסה
 ןוא ןעדער ייז--- רבק רענעפא רעד ןוא עדניירפ עטרעיורטרעפ איר ,םילבא
 ןעהעג רימ ןעוו טצעי ןעגאז ךייא ןעק ךיא לעיפיוו רהעמ ליפ זנוא ןעלייצרעד
 ַא ,רעטומ ַא ,ןּברק ןערעייהמ ַאזַא דרע רעד ןופ םיזּוּב ןיא ןעגײלקעװַא
 ! תוינקדצ ַא ןוא ןידניירפ ַא ,רעטסעווש ַא ,ּבייוו ַא ,רעמכאמ

 "לעז םעד טלהיפ זנוא ןופ רעדעי 1 ערניירפ ןעגָאז ךייא ךיא ןעק סאוו
 וצ *עידא , ןעטצעל םעד ןעגאז ןעמוקעג זיא זנוא ןופ רערעי ,ץרעמש ןעּב
 סע .ןעצראה ןיא סיר ַא טימ ןוא ןעגיוא עטנעקלאוורעפ טימ ןידניירפ רעזנוא
 רעזנוא ןעריזילאראּפ סאוו סעידעגארט עסיורג ןעּבעל סנעשנעמ ןיא אר ןענייז
 ררושמ רעזנוא איו םיוא ןעיירש רימ ןוא ,קנאדעג רעזנוא ןעלמומרעפ ,גנוצ
 { לריבנ .ןּב המלש 'ר

 רָבְגל ןֹורָתָי הַמ

 רָבֵקִל ֹותיִרְחַא יִּכ
 ערעיראק ןייז זא ןיא שנעמ רעד ןסחי ַא טגאזעג סנייטשימ טסייה סאד

 ַא ןעּביג רימ ןוא ךיז וצ ןעמוק רימ ןעװ רעבא ! רבק א ןיא ךיז טגידנע
 ,ןענייוועּב רימ עכלעוו רעטומ עּבעיל איר ןופ םיבומ םישעמ איד ףיוא קילּב
 םעד ןוא טייקגיצרעהטמונ רהיא ,ןעמאהט עטמונ ערהיא ןעמכארטעּב רימ ןעוו
 רבק רעד זא םעּפע רימ ןעלהיפ ,רעּביא טזאל איז סאוו לעיּפשייּב םענהעש
 ןעמוג םעד טינ רעּבא ,ךילּכרעטש זיא סאוו לייהט םעד ןעמהענוצ ראנ ןעק
 ןעּבאה עכלעוו עלַא ראפ רעּביא טזאל העונצ עסיז עמוג איד סאוו םולפנייא
 , טרעדנואוועּב ןוא טצעשעג טנעקעג רהיא

 לרעּפ ַא טאהעג ןעּבאה רימ + ןעטסיירט ךיז רימ ןענעק איװ רעּבא
 עשיריא עלעּבָאנ אזא טאהעג ןעּבאה רימ ,ןעראלרעפ רהיא ןעּבאה רימ ןוא
 עּבעיל אוא טאהעג ןעּבאה רימ ! רהעמ טינ רהיא ןעּבאה רימ ןוא רעטכָאמ
 ,רעמומ עטוג רעייז ןראלרעפ ןעּבאה רעדניק איד ! אטינ זיא איז ןוא ךאז
 -רעפ טאה רעמומ עטלא איד יןוא ,ּבייוו עיירט ןייז ןעראלרעפ טאה ןאמ רעד
 ףראד רעטומ ַא ןעװ זיא סע טבעלש איו הֶא !רעטכאמ עטסעּב רהיא ןראל
 אוד ןעדעירפ ןיא ףאלש ! גנונהאװ עטצעל איד וצ דניק רהיא ןערהיפּבא
 לא ןופ ץטוש רעד רעטנוא םיפרש ןופ דנאל סאד ןיא םראד ,יורפ עלעדייא
 ,* עירא , ריד רימ ןעגאז הטימעג םענעסירוצ א טימ ןוא ,םימורמ ןכוש
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 = + =ן"מערוגטכיל"ינעיטשעעגפימ טעיפ הר קיש =

 יעדער טסיירט
 ,ץיוואקילעז ,ג ןופ

 ! עד;יירפ עטרעיורטרעפ
 ןעטסערג םער םימ ּוליפא ןעשנעמ א ריפ םכייל יזא םינ זיא סע

 ערניירפ ערעזנּוא איװ ךארּב אזא ףיוא ןעטסייוט ּוצ רענדער םלא טנאלאט
 ןעשנעמ א ריפ ףאנ-טרפּכ ןּוא-טכאמעגכרּוד קיווצ געמ עגינייא טימ ןעּבאה
 ןעּבאה םימכח ערעזנּוא ףאד .ךיא איו םנאלאמ רענדער ןעמירא אזא טימ
 ןעכאז עטסנהעׁש איד ןופ ענייא ןיא לבא ןא ןעטסיירמ זא טגאזרעפ זנּוא
 -ּבא ענייר איד טימ ןּוא ,גנּוצ ןיז ןעכױורּבעג ןעק ׁשנעמ רער עבלעוו ּוצ
 ליואמיוּב סאוומע ןעסינוצפױרא טצעי ףיא םוק לבא ןא ןעטסיירמ ןּופ טכיז
 ,טלעטאורעפ ךז ןעּבאה רימ ּואװ עדניירפ ערעזנּוא ןופ ןעדנואו יד ףיוא
 ,םילבא םּוחנ ןּופ טכילפּפ עּבלעֹז איד טימ טרעטסיינעּב עלא

 טאה סע. םימ ןעכילקילגנּוא ןא ןעטסיירמ עכלעוו עגינעי איר !  ערניירפ
 רעטסיירט עזעיד .מינ םענייק ףילקריװ ןעטסייומ "ןייז רעגרע טנעקעג ךאנ
 ןעסיג יז .םלעװ רעד ןּופ ןעשנעמ עטסגילייווגנאל איד ךילנהעוועג ןענייז

 -עג ןעּבאה תורצ איד וא ןעזייװעּב ײז סאו םימרעד תורצ ףיוא ליואמיוּב
 .ןייז רעגרע ףאנ טנעק

 -יױרג א זיא שנעמ רעד זא 1 טיידעּב טסיירמ עזעיד סאוו רהיא טסייוו
 ןעניז רימ !םאה רענעי סאו תורצ איו ןעטלאהוצסיוא דלעה רעס
 בלאה ןּוא טסיירט ּבלאה זיא םאו "השקישינ- א טימ אד רעממיא םוראד
 ,קילגמּוא ןעסיורג א ןעטילעג ןעּבאה עכלעוו עגינעי איד ּוצ הצע

 ףאנ הלילח טנעקעג טאה םע. טימ ןעטסיירפ !מינ ףייא טצעי םּוק יא
 םינ טאה זױה רעיא ןעפארטענ םאה סאו ןארּכ רעד לייוו ,"ןייז רע גרע
 לעיפ יא סאוו יא טסיירמ ע'תמא רעיא -עּבא ., ןייז רעסערג טנעקעג
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 "נּוא ןּופ רבק רעיינ רעד ןּוא ,רעיױרט רעיא ןיא לייהמנא ןעמהענ ןעשנעמ

 ןעּבאה סאו איד עלא ןופ ןעצראה ןיא ףאל א טכאמעג םאה דניירפ רעז

 ןעמּונעג טימ טאה רמפנ רעד זא טנייצ םאר .טּבעילעג ןּוא טנעקעג םהיא

 איו ,דנירפ א ס'יממאנ ןעװעג ןיא רע זא אמאלּפיד א תמאה םלוע ןיא .

 ונמיה החונ תוירּבה חּורֹׁש לכ טגאזעג ןעּבאה רעטסיירמ עסיורג ערעזנוא

 ןעשנעמ ןּופ דניירפ א זיא רעכלעװ רעגינעי רעד. ,ונמיה החונ םוקמה חור

 "טלעװ רער ןּופ טקעטיכרא ןעגימכעמלא םעד ןופ דניירפ א ףיוא זיא

 ײיצ םױמ ןופ עידעגארמ עסיורג א םינפ-לא-םינפ ןא ןעקיק רימ ןעוו

 טסיײװ רעװ ;ןעמכארמ ןא ןעגנאפ .רימ לייװ . מוה איד זנּוא ףיוא טרעמ
 םעװ רבק ןיייז ּואװ טסיײװ שנעמ ןייק ּ+ןהעשעג טעו םיוט רעזנוא איו

 עזעיר רעּבא--'ותרּובק תא ׁשיא ערי אלו, טימ לעּביּב איד רֶׁשפא טניימ--ןייז

 ףױא ןעקּוק רימ ןעװ טסיירמ ענייר ןיא דלאּב ךיז םלעדנאוורעפ קערש

 ןופ רעּביא טזאל רמפנ רעד סאו םיבוט-םיׂשעמ ןּוא ןעמאנ םענהעש םעד

 רער סאווראפ ןעפיירגעּב ּוצ ןעשנעמ ונּוא ריפ טינ זיא םע ,רבק טייז רעד

 ינעּב עלא רימ רעּבא ,ףיג יוזא רניירפ רעזנּוא ןעפורעג קעווא טאה לעמיה

 ןאזרעפ ןרעייהט םעד ןופ תולעמ עגיטכארּפ איד ןרעדנואוועב ןּוא ןעפייר

 ,מסיירט עטסערג איד זיא סאד ןּוא ןעזאלרעפ זנוא טאה רעכלעוו
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 ,רָדְנַה ףּונֲח

 ןייארעפ ןּופ טנעריזערּפ ןּופ ערער
 ,אשירק הרבה ןּופ יאּבו ןּופ רערא

 .ץיוואקילעז .ג ןופ

 עטלעמאזרעפ עללא ןוא םּוקילּבוּפ סעהטרעוו
 . ןייארעפ רעזנּוא ןופ רעטסעווש  ןּוא רעדירּב

 ןעגילייה ןּוא ןעגיהּור ,ןעללימש םעד ףיֹוא עללא רימ ןעהעמש אד

 םֹׁש לֹודו ןמק רעד, ,טייהכיילג ע'תמא איד טרימסיסקע סע ּואו ץטאלּפ
 -רעפ ךיז ןעּבאה רימ ןּוא ,טרא םענייר ןעגעו סיֹוא ךיז טקירד בֹויא איו "אוה
 ןיא טיילסדנאל ערעזנּוא ןעפאלש סע ּואװ לעקניװ ןעזעיד אייּב טלעמאז

 יהאוו עניּבייא רעזנוא ןּופ ררגה ךּונח םעד ןערעייפ ּוצ םּוא םיֹוׁש סעטמאג
 ,םלֹוע-תיּב רעזנּוא ,גנּונ

 -נּוא ,גנונהאו עגיּבייא רעזנּוא זיא ץטאלּפ רעזעיד ,עדניירּפ אי
 ּבא ונוא םרהיפ ןעמ ּואְװ טייטסע-לעיר עשצעל רעזנּוא ,םלֹוע-תיּב ר עז
 טניה רעּבא .ןאשײקעװ עטצעל איד ,עשטאד רעטצעל רעזנּוא ּוצ
 ןעממוקעג טינ ןענייז רימ ,ןענייוו ּוצ רעיה טלעממאזרעפ טינ ךיז רימ ןעּבאה
 -לאוורעפ טימ ןאמסדנאל א רעדא דניירפ א ,בֹורק א ןערהיפּבא רעהא טנייה
 ךיז ןעממוקעג ןענייז רימ רּונ- ןעצראה ןיא סיר א טימ ןּוא ןעניֹוא עטנעק
 -אטשּבא ןעטמוקעג ןענייז רימ *רדגה-תּכונח, םעד דֹובכל *בֹוט-לזמ. ןעגאז
 ןענייז רימ ,ןעזאלרעפ זנּוא ןעּבאה סאוו איד ּוצ ךּוזאּב ןעכילדניירפ א ןעמ

 ץענערג רער זיא סאו ,רדג רעד ,דנאו עיינ איד ןעטסירגעּב ןעממוקעג
 .ןעוועג ןוא זיא ןעשיװצ הצחמ איד , ןעטלעװ = אייווצ ןעשיווצ
 ןאיצקעל עגיטכערּפ א טנײה רעיה ןּופ ןעמהענוצמימ ןעפאה רימ ןּוא



 69 רענדער רענאקירעמא-שידיא רעד

 רעד ! טפאשדניירפ ענייר ןּוא טפאשרעדירּב ע'תמא ,תודחא עגילייה ןוֿפ
 םער אייּב ןעססעגרעפ ןעכאמ ּוצ טפארק ץעגירריוקרעמ עזעיד טאה רכק
 שנעמ רער ןעװ לייוװ ,האנׂש לעקערּב ערעי ,סאה קנופ ןערעי ןעגירעּבעל
 ןייז ןופ ןאיצאמס רעטצעל רעד טימ םינּפ-לא-םינּפ גנולצּולּפ ךיז טניפעג
 ןעקנארעג איר ןיא םהיא אייּב ןאיצולאווער עצנאג א טרעװ ,עזייר סנעּבעל
 טימ תונמחר ןּוא רֶׁשֹי םימ לאמ עללא איװ רהעמ טּפאלק ץראה ןייז ןּוא
 ,טייקגיצרעהטּונ ןּוא ןעלהיפעג עלערייא

 ןאיצקעל ענערלאג איד ןענאד ןּופ ןעמהענטימ אזלא רימ ןעללאז
 ,טרא םענייר ן'פיֹוא זנוא אד ןעגירערּפ תובצמ עלליטש יד םאוו תורחא ןּופ
 רעד ףאנ ,ץטאלּפ ןעזעיר דלאּב ןעזאלרעפ ןעללעו רימ ןעוו ,טסייה סאד
 -אלקארּפ איד ןייארעפ רעזנּוא ןיא ןעמהענטימ רימ ןעללאז , עינאמערעצ
 -עּבעל איר ןעשיווצ טפאשרערירּב עלעּבאנ ןּוא ענייר ,ע'תמא ןּופ ןאיצאמ
 רעזנּוא ןּופ רעטסעווש ןּוא רערירּב איד ןעשיווצ טּפיֹוהרעּביא ןּוא . , עגיד
 םיֹוצ ןעזעיד ןּופ רדגה תֹּכונח םעד טימ טנייה ךיז ןעהערפ סאוו ןייארעפ
 .עטיֹוט ערעייהט ערעזנוא ףיֹוא

 ןייז םלאוו סע ןּוא ,ןעפיוקסיֹוא טינ ךיז ןעמ ןעק טריֹומ ןּופ ! רעדירּב

 ןעמעּב ןעגעט רימ רעּבא .,טיֹוט ן'פיֹוא טיֹומ םעד ןעטעּב ּוצ זנוא ןופ שיראנ
 ןערהיפּבא ןעללאז רימ זא טסייה סאד .טיֹומ ןע גיטייצנּוא םעד ףיֹוא טיֹוּט םעד
 רימ ןּוא ,ןערהאי ערעיז טּבעלעגסיֹוא ןעּבאה עכלעװ םינקז רּוג רעהא

 טינ אל ןעללאז רימ זא לעממיה םעד טצייי ןעטעּכ ּוצ טכער א ןעּבאה
 רעזנוא ןּופ טייל עטלא איד רּונ ,ןעשנעמ עגנּוי ראפ םירבק ענייק ןעּבארג
 ,ירש-לא ןּופ "ייווּבאס, יד ,טרא ןעגילייה ןעזעיר ןענהאוועּב ןעלאז ןייארעפ

 -קעל עלעבאנ איר טימ ןּוא ןעצראה ןיא שנּואװ ןענילייה ןעזעיד טימ

 -םעגרעפ עלייוו א ןעללאז רימ ףייא ףיא םעּב ,ןעניֹוא ערעזנוא ראפ ןאוצ

 ךיז עללא רימאל ןּוא ןהעמש רימ ּואװ ץטאלּפ ןּופ גנּומיידעּב איד ןעס
 ןייארעפ ןעכילרערירּב רעזנוא רֹובכל הקֹׁשמ לעסיּב א טימ ןייז חמׂשמ
 ןעממאצרעפ רעזוא םימ ,רדג םעיינ רעזוא טימ ,תמה רדֹובכל ןּוא
 עללא ערעזנוא ףילרערירּב טגינייארעפ סאוו ןייארעפ רעזנּוא טימ ןוא ,םלֹוע-תיּב

 ,םי טייז רעד ןּופ טייל-סדנאל



 רענדער רענאקיועמא-שיריא רעד 190

 ה ׁש ר ד

 .'רדגה ףונחל;
 -- ת א ט --

 יקסוואכאלאמ ללה

 !רערירּב ןוא עדנעזעוונא עהטרעוו

 ערעזנוא ראפ ןוא ,"רדנה ךונח, םוצ טלעמאז'ועפ אד ךיז ןעּבאה רימ
 ןופ ףוס רעד זיא סאד טא .םירבק ןוא תובצמ ראנ רעיה רימ ןעהעז ןעגיוא
 ןעמ ,םעוועראה ןעמ ,טשיראנרעפ ןעמ זיא טּנעל ןעמ גנאל אז .ןעשנעמ
 ראפ ,ךיז ראפ גנייא וצ זיא טלעוו עצנאנ איד ןוא ,םלעוו איד ןייא טסייר
 ענעגייא ,ערניירפמוא ערניירפ ןופ ןערעװ "ןייזדאד, םעד ןופ ףפמאק םעד
 םער ןיא םניפעג רענייא רעדעי ,םיאנוש עטכגרע איד ךיז ןערעװ רעדירּב
 סאד םרעװ ךרודאד ןוא רעגגענ ןעכילרהעפעג ַא ,טנערוקנָאק ַא ןעמייווצ

 רער איו ,המהלט עננאל ַא ןיא טלעדנאוורעפ ןעּכעל סנעשנעמ עצנאג
 ןוא םדיומ רעד טמוק גנולצולּפ ,'םייחה תמחלמ, םיוא ךיז טקירד רעערּכעה

 םולש ,המחלמ סױא טרעװ סע ןוא ןעלנילפ עצראווש ענייז יירּפשרעפ
 ,עהור ןוא טייקליטש עגיּבייא ןייא ,הולשו

 -עּבעל רער ןעװ ןוא ,םולש ןופ לאּבמיס רעד זיא םלוע תיב רעד ,ַאי

 עכילטנערא טינ ןוא תובשחמ עניירנוא ענייז םימ םשיראנרעפ זיא רעגיד
 -עּב ןוא תורבקה תיּב םוצ ,רדנ םוצ וצרעהַא ןעממוק רע ללאז ,רענעלּפ
 האורשכ, טגאז דומלת רעד איװ ,ןעשנעמ איד ןופ ףוס םעד ןעטכארט
 רעד זַא טהעז שנעמ רער ןעוװ ,"התימה םוי 'ווכזי וילע רּבנתמ ורציש םדא
 ןהא ןענאמרעד ךיז רע ללאז ,סטכעלש וצ ןָא םהיא טרער רענייז ערה רצי
 -עגּפָא ןעמלאוו סע ןעגנוכערברעפ ןוא תולוע לעיפיװ ,הֶא . טריומ םעד
 איד ,חלוגס עזעיד ןעגלאפ ןעטלאוו ןעשנעט איר ןעװ , ןעראוועג ןעטלאה

 עכילקערש טימ סמאלאק עצנאג טלהיפעגנָא טשינ ןאד ןעמלאוו ןעגנומייצ
 אינא ןייז םינ ןאד ןעמלאו רעזייה-מכירעג איד , בור ןוא דרָאמ ןופ םעיינ



 4 = רענועו = רענאקירעטאדשידיא = רער =

 טינ ןעמלאוו ןעשנעמ עבייר ,םרעכערברעפ עלאנימירק איד טימ טגיטפעשעּב
 -רעּביא ןוא םוסקול ףיוא תורצוא ןעדנעוושרעפ וצ שיטסיאגע אױזַא ןעוועג
 עטירָא איד , רעדירּב ערעייז ןעו טייצ רעד ןיא ,סנעגינגרעפ עבילריטאנ
 .טפול ןוא טיױרּב אייז טלהעפ סע ןוא ,המיונ ןוא תוקחד ןיא ןעּבעל ,עסַאלק

 ָאד .םירבק איד ןוא תובצמ איד ןהעז ןוא ןעמוק אייז ןעלאז וצרעהַא
 וצ רסומ ַא ןעמהענ ךיז אייז ןעללָאז ןוא ,ךייר ןוא םערָא ,ךיילג עללַא ןענייז
 ראפ ,העש ייח ַא ראפ ןעססיוועג םענייר םעד ןעקימשרעפ וצ יאדכ סע זיא
 -לעװ ,שנעמ רער זיא ךילקילג .עגר ןייא ןופ גונעת ןופ ץנאלג ןעשלאפ ַא
 ךיז ראפ רונ טשינ ןעּבעל ,ןעּבעל וצ איו ןעּבעל ןייז אייּב טהעמשרעפ רעכ
 איר ןענייז סאד ,בומ םש ַא ןוא םיבוט םישעמ ,ןעטייוצ םעד ראפ ךיוא רונ
 -נוא םהיא ןעכאמ ןוא טריוט ן'כָאנ ןעשנעמ םעד ןעטיילנעּב סאוו םיכָאלמ
 ראפרער ןוא ןעּבעל ןופ רוס םעד ןענאטשראפ ןעבאה עלעיפ . ךילּברעטש
 רעּבָא תובצמ איד רעטנוא עקאמ ןעגיל סרעּפרעק ערעייז  ,גיווע אייז ןעּבעל
 , גיוע יקאט ןעּבעל אייז ןוא ךילּברעטשנוא ןעּבילּברעּפ ןענייז ןעמענ ערעייז
 רעייז ךאנ ךיוא ןעּכעל עבילטנערָא איד ,"םייח םיאורק םתתימּב םיקידצ,
 ,ערניירפ ןוא עדנעזעװנַא ,ךייא ראפ ןעגאז לו ךיא סאוו זיא סָאד טָא ,טױט
 ."ררגה ךונח, םייּב

 ,המרעװ רעדנַאזעּב ַא "רדנ, רעד טאה טּפיוהרעּביא ןעדיא זנוא ראפ

 ,םירדנ איד טשינ ןעװ ,םירדנ ןופ טהעטשעּב ןעבעל סעשיריא עצנאג סאד
 ,תולנ ןעגנאל רעזנוא ןיא טכאמעג זנוא ראפ ןעּבאה םימכח ערעזנוא סאוו
 -עגּפָא ונוא ןעּבאה םירדג איד . םרימסיזקע טשינ גנאל ןיוש רימ ןעמלאוו
 איו , םיאנוש ערעזנוא ןופ ןערעוו ןעגנולשרעפ טינ ןעללאז רימ זַא ןעטלאה
 םאצ םעד טכערּבוצ סאוו רעד 'שחנ ונכשי רדג ץרוּפה, טנאז םכח רעד

 רדג, ןופ םױרַא טהעג סאוו רעד ,טסיײה סאד , גנאלש איד םהיא טסייּב
 איר ןופ ,'תוללובתהה שחנ, םעד ןופ ןעססיּבעג רע טרעװ , *תודהיה

 , ןָאיצַאיללימיסַא ןופ ןעגנאלש
 ןעגיווע ןייא ןעּבעל ןעלליװ רימ זַא ,םויק ַא ןעּבאה ןעליװ רימ זַא

 , ררג םער ןעטיה רימ ןעפראד ןעכעל
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 ,הבצמ א טלעטש !עמ ןעוו
 ,ץיוואקילעז ,נ ןופ

 םענייר ן'פיֹוא טלעממאזרעפ עללא רימ ןענייז אד ! עדניירפ עהטרעוו
 ןעּבעל ןופ אמארד עססיֹורג איד ןעגיֹוא ערעזנוא ראפ טּבעװש סע ןוא טרא
 ,טיֹומ ןוא

 ױערא בֹורק ןעמדיֹוט א ןעּבענ ןענאטשעג טינ ןיֹוׁש זיא זנוא ןופ רעוו
 טאוו ןעפּפיל איד ףיֹוא גנולפייווצרעפ ןוא קערש טימ טקוקעגנא ןוא דניירפ
 ןיִז םאה זנוא ןופ רעװ ? טייקלימש רעניּביא טימ טלעגעיזרעפ ךיז ןעּבאה
 יעגטיֹורא םאה סאוו .טכיזעג םעביילּב א רעביא ןעגיוּבעגרעּבירא טינ ןיֹוׁש
 טכארמעגכאנ טינ טאה זנוא ןופ רעװ + שיומ ןוֿפ געלפ עסאלּב שיר מלעואש
 יאלשרעפ זנוא ראפ זיא סאוו ,םינמייהעג עטפאהרעדיוש עזעיד ןעגעוו סעּפע
 טאוו טסייו רעטדיוט רעד רּונ ? ןעפא ןעניֹוא איד ןעמלאה רימ גנאלאז ןעס
 ס'ןאיגילער ןהעגוצ טמוק ,ונ .םומש טגיל רע רעּבא ,ךיז טוהט םהיא טימ
 ַא ןיא רבק רעד זא ,הרושּכ עסיז א רעיֹוא ןיא זנוא טלעמרומ ןוא גנונפאה
 ראפ ךיז מגנאפ ןעשנעמ ןופ ץפיז ןעטצעל םעד טימ ןוא עלעגעיוו עטייווצ
 איד איו רענהעש ןוא רעכעה ,רעלעדע לעיפ ,ץנעטסיזקע עיינ ַא ןא םהיא
 ,"טכאנ טונ, טגאזעג טאה רע עכלעוו וצ ץנעטסיזקע

 ןיא ןעוועג זיא ,סעלא טינ ןיא טדיֹומ רעד זא ןעשנעמ ןופ הנומא איד
 זיא טדיֹומ רעד .קערש ןוא תֹורצ ןעגעג רעצ;אּפ רעגיטכעמ א ןעטייצ עלא
 ןעועג רעממיא זיא טסיירמ רעזעיד---'ךיא, רעזנוא ןופ עדנע איד טינ ךאנ
 טכוז סאוו טפאשנעסיוו עגיטנייה איד ןוא ןעשנעמ ן'ראפ טּפעצער רעססיז א
 עזעיד ןעסייּבניא טנעקעג טינ טצעי ויִּב ךאנ טאה ןערעטשוצ וצ םעלא
 ,טדיֹומ ן'ךאנ ןעגראמ ףיֹוא ץנעטסיזקע עיינ ַא ןיא גנונפאה ענעטנאיללירּ
 רומאנ עטדיֹומ יד ןעוו ,גנילהירפ ןופ גנאפנא רעד ןוא רעטניװ ןופ עדנע יד
 --ןעּבעל אוצ רעדעיו םוא מאלאכ ןעכילּברעמש רהיא ןופ םיֹורא ךיז טסייר
 טאה לירּפא גנאפנא ןוא ץרעמ עדנע ןעשיווצ רושאנ ןופ לקאטקעּפס רעזעיד
 -נא טכװעג ןעּבאה סאוו תֹורבס-ךיֹוב עלא ןופ שא גראּב א טכאמעג רעמיא
 ,גנילהירפ ןופ הטרוּבעג רעד .גנינפאה עטסנזועש ס'ןעשנעט םער ןעפיירגוצ
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 -ילּב רעמיא םעװ ,רכק א ףיֹוא ןעהילּב ןעק םולּב א איו זנוא טזייוו סאוו
 ןעּביורקעװא ןעליוו סאוו עגינעי עלא יר ןענעג טנעמוגרא רעגיטנערפ א ןעּב
 ןעגנאל םעד ןיא גנונפאה ןייז---םוהטנעגייא לעסיּב עטצעל ןייז ןעשנעמ ןופ
 .ןעַּכאלק טרעהעגפיֹוא טאה ץרעה ןייז איו םעדכאנ ,ןעגראמרעּביא

 ןיא געמ עסייה איד ןיא טרעדנַאװעג להָאט ַא ןעּבָאה סָאװ ענינעי איד
 אּוצ דילדנע ןעמּוק אייז ןוא טייצ געט עגינייא אקירּפַא ןּוּפ םענרעדליו איד
 עועיר רּונ---רעסַאו לַאװק ענייר ןּוא רעמיֹוּב ענירג ןעשיווצ ץַאלּפ ןעלהיק ַא
 טייקבילּברעטשנוא ןּופ טסיירמ איד סעּפע ןעלעטשרָאפ ךיז ןענעק רערעדנַאװ
 -פיֹוא טמּוק גנילהירפ רעד יװ רהָאי סעדעי טינ רימ ןעהעז .ןעשנעמ ן'רַאפ
 { טהילּב ןּוא טסקַאװ סָאװ סעללַא ןּוא ןעמּולּב ,רעמיֹוּב עטריֹוט איד ןעקעוו
 סּוק ַא טימ ררע איד ףיֹוא טקעװ סָאװ רּומאֹנ רעד ןּופ םיתמה תיחּת עזעיד
 עטסנהעש יד ןענייז סָאד---ץרַאה ס'ןעשנעמ םעד טענגַאמ טימ טרעדורוצ ןּוא
 טנירערּפ םלֹוע:תיּב רעד .הנומא ןופ ְךיֹוה םעד ןיא עיּפָאזָאליּפ ךַאלטיּפַאק
 -ענרעּביא רעד טינ ןּוא עיּפָאזָאליּפ ענעקורמ יד טינ סָאװ ,ןָאיצקעל ַא זנּוא
 ןעלצטיו ךיז ןעק רעקנעדיירפ רעד . ןעפרַאװמּוא ןענעק ליּכשמ רעטציּפש
 -נעסיוו ןופ ןַאמ רעד ;םיתמה תיחּת ןופ טײקשירַאנ ןעגעוו ליװ רע לעיפייי
 ןּופ עדנע איד זיא טיֹומ רעד יֹוזַא איו להָאמ טםרעדנוה ןעזייוועּב ןעק טּפַאש
 רעטרעװ איד הבצמ רעד ןופ ןעשיװּבָא טינ ןענעק אייז רעּבָא }םעללַא
 איד איװ טקנופ זנוא טגָאז רעטדיֹוט רעד סָאװ ףעהעז רעדעיוו םּוצצ
 ררע רעד ןיא ןײרַא אייז ןעגייל רימ ןעוו זנּוא םע ןעגָאז רענרעק ןּוא הָאּובח
 ,גנוי רעדעיװ ןעמּוקסיֹורַא ןעלעוװ אייז זַא גנּונּפָאה רערעכיז רעד טימ

 רימ רעּבָא }לכש ןעמערָא רעזנּוא טימ ןעפיירגעּב טינ סע ןענעק רימ
 עועיד ןעהעז רימ ,דניירפ ַא סיֹורַא ןעזָאל רימ ןעוו גנּונּפָאה עזעיד ןעלהיפ
 רימ ,תֹואּופר ךַאלשעלפ איד ןעשיווצ ,טעּבןעטדיֹומ םּורַא ןעּכעװש גנּונּפָאה
 ןעװ ,עּבעיל עגיר'ססֹונ ןּופ ץכערק ןעטצעל םעד ייּב סנעּפָאקּוצ רהיא ןעהעז
 רימ ןּוא ,לעגילפ ןעצרַאװש ןייז טימ ּפַאלק ןעטצעל םעד טיג טדיֹומ רער
 להָאמ עללַא יװ רהעמ רעּבָא ,הבצמ רעד ףיֹוא ןעלכיימש ךיֹוא רהיא ןעהעז
 טהעטש רּומַאנ עמדיוט איד ןעוװ ,גנילהירפ ןיא גנּונּפָאה עזעיד רימ ןעהעז
 ,ױעגרָאמ טּוג, זנּוא טגָאז ןּוא םעלּפ-רעה-ןיה ןּופ ףיֹוא

 ןעּבָאה טינ שנעט רער לָאז סָאװ רַאפ ,גנילהירפ רהיא טָאה רּומַאנ יד
 ןּופ םצעי ןעמהענטימ ןענעק רימ סָאװ לַארָאמ איד זיא סָאד 1 גנילהירפ ןייז
 ןעללעמש ּוצ םלעממַאזרעפ עללַא ךיז ןעּבָאה רימ ןעכלעוו םּורַא רבק ןעזעיר
 ,רניירפ ןעטיֹומ ַא ךָאנ הבצמ א
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 ,הבצמ א טלעטש ןעמ ןעוו
 ,טיוועל לאקזחי ןופ

 ,ודצַק זַע םָדֹא ,ריִזָי רָבָג ,דֹומַעָ;

 !ףֶלֲעַנ לַׁש ,םלה בִיקִּת לַא ,דֹומֲע
 ,ףֶלֶנַר ְךֹורְדִּת ׁשֶרְק תַמְדַא לַע הפ
 ,הצנה ןֵכְׁשִמ ,םימ גֹועה תיֵּב -- הפ

 , הָניִזֲחִּת ףיֶניֵע רַעַי תֹומָּב הֹּפ
 : יהָנָּבְרִק 4 אָּב ףיִחַא תֹומְצַע

 (ןאדראג .ל ,י)
 ןָאדרָאג ּביל אדּוהי טעָאּפ ןעשיאערבעה ןעסיֹורג רעזנוא ןּופ רעמרעוו איד

 ,*טרָא ןעגילייה, ןיפיֹוא ,ָאד העטש ךיא ןעו ,ןערעיֹוא עניימ ןיא ןעגנילק
 םע עבלעוו ןיא ,םירבק עלעיפ ,עלעיפ רימ ןעהעז טָא ,ןיטלע-תיּב  ןיפיֹוא
 / גנַאל םינ רָאג ןענייז עכלעװ ,ןעשנעמ ךס ַא ףָאלש ןעגיּבייא םעד ןעפָאלש
 ,רעדניק עניילק ןּופ םירבק רימ ןעהעז טָא }טצעי רימ יװ ךיילג ןעגנַאגעגמוא
 עגנּוי ןּופ םירבק ;טהילּבעגפיֹוא ןעּבָאה ייז רָאפעּב טהילּברעפ ןעּבָאה עכלעוו
 ,תֹומֹולח ענעדלָאנ טימ ,ןעגנּונּפָאה טימ לּופ ןעזעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ
 טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ ַא טגעיל טִא . . , ןעמיורמ עטיפּושּכעּב ,עסיז טימ
 ,עילימַאפ ןייז ּבעילּוצ ,רעדניק ענייז ּבעיליצ טרעּפּפָאעג ןעּבעל סעצנַאג ןייז
 לייוו ,ןעגָאז טזומעג אייז *!גיּבייא ףיֹוא עידַא , ןייז רע טָאה גנולצולּפ ןּוא
 רעטרַאצ ַא ןופ רבק ַא זיא טרָאד ...טרערָאפעג ךיז ּוצ םיא םָאה טדיֹומ רעד
 ערהיא רַאפ המשנ רהיא ןעּבעגיוצ-ּבֶא ןעוועג טיירעּב זיא עכלעוו ,רעטומ
 ןופ גנורעיצ איד ,ןַאמ רהיא ןופ ןיֹורק איד ןעוועג זיא איז . . . ךַאל'הפוע
 ,טריֹומ רעד ,רעדרעמ רעכילקערש רעד טָאה גנּולצּולּפ ןּוא , רעדניק ערהיא
 ּוצ טייקכילגעמ איד ּוליִּפַא רהיא גידנעּבעג טינ ,זיֹוה ןּופ טּפַאכעגסיורַא רהיא

 --+ ךַאלרעדניק ערעייהט ןּוא עּבעיל ערהיא טיט ,ןַאמ רהיא טימ ךיז ןעגנעז
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 -עּב אייז ןעק ןעמ סָאװ ,םיֹוק םיֹוק ,ךַאלעגרעּב עניילק ןענייז ןעטרָאד טא
 ךָאנ !ָא --?סיֹוש רעייז ןיא ןעטלַאהעּב אייז ןעמעו רהיא טסייוו .ןעקרעמ
 יי ךַאל'םיבורכ איװ ענייר ןּוא םיכָאלמ יװ עגירלישנּוא ,רעדניק ךַאלעציּפ רָאג
 איד ןעהייר ערעזנוא ןֹופ סיֹורַא טדיֹוט רעד טסייר ,סיֹוא רהָאי ,ןייַא רהָאי ,ַאי
 איד ּוצ זנוא ןופ רע טמהענ טפָא רהעז ,ןעשנעט עטסלערע איד ןּוא עטסעּב
 ,רבק ַא ןעּבעל טצעי ןעהעטש רימ ...םירבח עטסרעייהט איד ןּוא עטסּבעיל
 פ טקעדרעפ סָאװ ,רבק ַא ןעּבעל ןעהעטש רימ ןשירפ ךָאנ זיא סָאװ
 סָאװ . דניירפ עמעטכַאעג ןּוא עּבעיל ערעזנוא ןּופ םענייא ןעגיֹוא ערעזנוא
 --?טלעממַאזרעּפ ָאר ךיז רימ ןעּכָאה סָאװ ּבעילּוצ ?טצעי ָאד רימ ןעוהט
 -ַא ךָאנ ןּוא רבק ןייז ףיֹוא הבצמ ַא ןעלעמש אּוצ ןעמוקעג טצעי ןענייז רימ
 .+ .ןערהערט עכילצרעה ,ע'תמא ערעזנוא טימ םהיא ןעצענעּב אּוצ להָאמ

 ,םיקידצל תֹושפנ ןישֹוע ןיא, טגָאזעג ןעּבָאה רומלתה ימכח ערעזנוא
 אּוצ םינ טכיֹורּבעג ןעט :טסייה סע ,(םילקש יטלשורי) *םנֹורכז ןה ןה םהירבד
 -דנעגּוט ןּוא עכילרהע ןּופ רבק ן'פיֹוא ,ןייטשנעכייל ַא ,טנעמונַאמ ַא ןעלעטש
 -עג רעייז ןענייז אייז ,ןעטַאהט ערעייז ,ןעכַאז ערעייז לייוו ,ןעשנעמ עטּפַאה
 גהנמ רעד .הבצמ ַא ןהֶא ןעקנעדעג אייז ןעמ טעװ אייז ּבעילּוצ . , םינמכער
 ,קלָאפ רעזנוא ןופ טסייג ןעטלַא םעד טימ טינ טמיטש הבצמ ַא ןעלעטש אּוצ

 יּוא , ןערימַאריּפ ,ןעסקניפס טכַאמעג ןעּבָאה םירצמ איד ןעו ,םייצ רעד ןיא
 -עמ ענעדעישרעפ ךָאנ ןופ ןוא זנָארּב ןופ ןעטנעמּונַאמ ערעדנַא אײלרעלַא
 רימ ,ןעמלַאהעג טינ ןעללעטש תֹובצמ ןּופ קלָאּפ רעזנּוא ךָאנ טָאה ,ןעלַאמ
 רעכלעװ ,ןעשנעמ ןייא ןייק עטכישעג רעצנַאג רעזנּוא ןיא םינ ןעניפעג
 -ַא ןעללעטשקעוו ַא ןײלַא ךיז ,םירצמ איד ןּופ גהנמ םעד ךָאנ טיֹול ,לָאז
 -קנַאד איד לָאז ,ןעכעירג איד ןּופ גהנמ םעד ךָאנ םיֹול ,רעדָא ,טנעמּונַאמ
 ךיז טָאה םֹולשבַא טינ רהעמ .הבצמ ַא ןעללעטש םהיא טייהשנעמ ערַאּב
 ,טסּואוועּב ךָאד זיא ןערעדעי ןּוא ,טנעמּונַאמ ַא טלעטשעג ,ןעּבעל םייב ,ןײלַא
 רעד ןיא ןעּבילּברעּפ זיא סינטכערעג ןייז "טקעלפעּב, איװ ןּוא "ךילדנעש , איוו
 -נעט עסיֹורג ע'תמא ערעזנוא ,םיאיבנ ערעזנּוא ,םיכלמ ערעזנּוא .עטכישעג
 ,ר"נּת ןופ ןעהעז ריט איו .טכַארמעג טינ ןעטנעמונַאמ ןעגעוװ ןעּבָאה ןעש
 ףיױא ,המלש ןופ ןּוא דוד וּופ םירבק איד ףיֹוא תובצמ ןייק ןעוועג טינ ןענייז
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 עסיֹוױג ערעדנַא ןופ םירבק איד ףיֹוא ןּוא ּוחימרי ןּוא ּוהיֵעישי ןופ םירבק איר

 ַא רעּבָא ,םיֹוא טינ טצעי סע טכַאט ןעהעשעג זיא סע איֹוזַא איו ,רעמסייג

 ףיֹוא תֹובצמ ןעלעטש אּוצ ןעּכיֹוהעגנָא ךיֹוא ןעּבָאה  ןעדיא רימ זַא ,זיא טקַאפ
 -ַא רהעז ךילקריו זיא סע ןּוא ,ענעּברָאמשרעפ ערעזנוא ןּופ םירבק איד
 תֹובצמ ןייק ןעּבָאה םינ ,לעיּפשייּב םּוצ , ןעמלָאװ רימ ןעװ ,ךַאז עגיהטיֹונ
 ןהעצ עמצעל איד רַאפ רַאגָאז ,ענעּברָאמשרעּפ איר ןופ םירבק איר ףיֹוא

 ערעייז ּואו ,טרָא ןעגיטכיר םעד טסּואװעג רימ ןעטלָאװ איֹוזַא איו ,רהָאי
 ןענייווסיוא ךיז לליוו רע ןעוו ,ןהּז ַא ןהָאטעג טלָאװ סָאװ 1 ןעהּור רענייב
 איו ?ץמַאלּפ ןעזעיד טמיטשעּב טינ םייוו רע ןעװ ,רבק ס'נעטַאט ןייז ףיֹוא
 ,רבק ם'רעטטּומ רהיא ןעניפעג אּוצ רעטכָאמ א רַאפ ןעוועג סע טלָאװ רעווש
 :טסייה סע ,םנעכייצ ךרּוד ,םינמס ךרּוד ןעכּוז ןעפרַאד םהיא טלָאװ איז ןעוו
 עּבעיל ,הבצמ ַא ..!ןענעיפעג טינ םהיא ףיֹוא ךיז ללָאז הבצמ ןייק ןעוו

 רעסַאנ רעזנּוא ןּופ ריהט רעגנע רעד ףיֹוא עשרַאק---טיזיוו רעד זיא ,דניירפ
 טפַאשרעּפ טדיֹוט רעד סָאװ = , גנּוניֹואו רעזנוא ןּופ --- ,הריד רערעטסניפ ןּוא
 ,.. רׁשֹוי ןּופ ,דיילטימ ןּופ ,תונמחר ןּופ םינ טייוו סָאװ ,טדיֹוט רעד --- ,זנּוא

 -רעדיֹוׂש ַא סָאװ !זיא סע טרָאװ סעכילקערש ַא ריפ סָאװ ,ָא ---!טדיֹוט
 ..! טגעיל םהיא ןיא עידעגַארט עטּפַאה

 זַא ,טגָאועג גיטביר רחעז טָאה ןוטלפַא ףָאזַאליּפ רעשיכעירג רעד
 עטסערג איד טינ טכיילעיפ רע זיא ּוצ ןּוא ,זיא םדיוט סָאװ טינ סייוו רענייק,

 םער טימ ,ארֹומ םהיא ריפ עללַא ןעּבָאה ךָאד ןּוא ,טייהשנעמ איד ראפ הבֹומ
 עטסערג איד ויא טדיֹומ רעד ,ַאי * .הער עמסערג איד זיא רע זַא קנַאדעג
 עגירניז איד טּפָארטשעּב טלעוו רעד ןּופ טקעטיכרַא רעד עכלעוו טימ ,הער
 ןיא ןעמּולּב ערנעטפור איד אּוצ עדנע ןייֵא טכַאמ טריֹומ רעד , טייהשנעמ
 -ויּפרַאפ ןּוא טרָאד ןעסקַאװ סָאװ , ןעזָארג עגיד'םימשּב איד אּוצ ןּוא דלעפ
 -טילּב עללַא אּוצ ערנע ןייֵא טבַאמ טריֹומ רעד } דנעגעג ןעצנַאג םעד ןערימ
 עללַא אּוצ ןּוא ,טלעװ רעד םקנעש גנילהירפ רעדנעצייר רעד סָאװ ,ןעה

 םישוּבלט עשירפ ןּוא ענירג ערעייז ןיא טצופעגסיֹוא ןעהעטש סָאװ , רעמילּב
 ךיֹוא זיא ,םירוציה ריחּב רעד ,שנעמ רעד ןוא } ןעמַאנָאמ רעמוז איד ןיא
 ןיא --"שביו ללֹומי ברעל ,ףלחו ץיצי רֶקֹּבּבי סָאװ ,זָארג איו רהעמ טינ

/ 
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 ןעּברָאטשעגּבָא סע טרעװ טכאנ ראפ ןוא , טנירג ןוא סע טהילּב הירפ רער

 טהילּבעג דניירפ רעזנוא טָאה גנַאל טינ רָאג ,גנַאל טינ ...טנעקירטוצ ןוא
 ןיא ןעלָאמעג ךיז טָאה ,טמױרמעג רע טָאה ךָאנ גנַאל טינ { םולּכ ַא איו

 רעד טאה גנולצולּפ ןוא .טפנוקוצ ןייז ריּפ רעדליּב עדנעצעלג עיזַאטנַאּפ ןייז
 טָאה םֹולח ןייז ןוא , סעיזַאטנַאּפ ענייז עללַא אוצ עדנע ןייֵא טכַאמעג טדיֹומ
 , דניירפ ןוא םיבֹורק ענייז רימ ןוא ! ןעּברָאמשעג זיא רע . .! טגידנעעג ךיז
 ןעגָאז אוצ ןוא , רבק ןייז ףיֹוא הבצמ ַא ןעלעטש אוצ ןעמוקעג טנייה ןענייז
 ןעלעטש רימ ..!'עידַא ,עידַא ,רבח רעּבעיל ,עידַא, :להָאמַא ךָאנ םהיא
 ןעניפעג טבייל ןעלָאז תֹורֹוד עגיטפניקוצ איד םוא ,  רבק ןייז ףיֹוא הבצמ ַא
 ןעללעו ,דניירפ עגיטצעי ענייז , רימ רעּבָא } טהור רע ואװ , טרָא םעד

 הבצמ ןייק ןעוװ ,זיא םרָא ןייז ואוו ןעסיוו ןעלעוו רימ ןוא ,ןעקנעדעג םהיא
 הבצמ ןייז לייוו--- ?סָאװ רַאפ רהיא טסייוו . ןייז טינ רבק ןייז ףיֹוא םעוו
 -נוא זיּב ןעּביילּברעפ ןעטרָאד טעװ איז ןוא ,ןעצרַאה ןיא זנוא אייּב טהעמש
 רהוא רעד זיב : טסייה סע ,ךיז ןעגעוועּב אוצ ןערעהפיֹוא םעװ ץרַאה רעז
 ... ערנוטש עטצעל ןייז ןעגָאלש טעװ ןעּבעל רעזנוא ןופ

 ןעזָאלרעּפ רימ ! דניירפ רעּבעיל , הריד עניּביא ןייד ןיא גיהור ףָאלש
 .ןעּבעל ןיא ןעטכילפּפ ענייז ןעלעיפרע טהעג זנוא ןופ רערעדעי ןוא ךיד

 -נעטש ןוא ,םינטכערעג ןייר ןעּבָארגעּב רימ ןעּבָאה ןעצרַאה ןיא ףעימ רעּבָא
 םימ ,ערהע טיט ןוא עּבעיל טימ ןענהָאמ-רעד ןעמָאנ ןייד רימ ןעללעוו גיד
 ,םייה עגיּבייא ןייד ןיא גיהור ףָאלש .טייהנעּכעגרעּביא טימ ןוא טפַאשדניירפ

 .ריד ןופ ןעקנער סָאװ עגירעּבעל ָאר ןענייז סע
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 ןעדרא רעשידיא
 ,טפונקוצ ןייז ןוא סרערהיפ ענייז ,גנורהיפ ןייז ,קעווצ ןייז

 ,םיוּבנעננאט ,א ןופ

 -עיגער ,רערהיפ יד ןאשנעוונָאק םּוצ טצעי טלעמַאזרעפ ךיז ןעּכָאה ָאד
 רעסיֹורג ַא ןּופ רעטערטרעפ ןּוא רעהעטשרָאּפ ,רעגרָאזעּב ,רעגרָאזרעּפ ,רער
 -רָאפ זיא םע סָאװ ןעהעז ּוצ םּוא .נ .נ ןעדרא רעד ,טּפַאשלעזעג רעשידיא
 -כָארמעּב וצ ןּוא רהָאי ייווצ עטצעל יד ןיא טּפַאשלעזעג רעזעיר ןיא ןעמוקעג
 ,טפנּוקּוצ רע'ז ןיא ןָאהט לָאז ןעמ סאוו ןעמ

 ןיא ןעטפאשללעזעג עשיריא עטסטלע איד ןופ ענייא זיא ןעדרָא רעד
 ןענייז אקירעמַא ןיא ןעוו טייצ ַא ןיא ןערָאװעג םעדנירגעג זיא רע .אקירעמַא
 איו ,טלהיפעג ןעּבָאה עגינייו עזעיד ןּוא םידּוהי גינייוו רהעז ןעוועג ךָאנ
 -נַא םעד רענייא ןעפלעה ּוצ ,ןעמַאזוצ ןעטלַאה ּוצ ךיז זיא סע גידנעווהטיונ
 תֹונמלַא איד ןעגרָאזרעפ אּוצ ןּוא ןערעדנַא םעד רענייא ןעציטש אּוצ ,ןערעד

 אּוצ עדנַאטשמיא ןעוועג טינ ןענייז עכלעוו ,רערעילגטימ איד ןופ םימֹותי ןּוא
 .ןעּבעל רעייז ייּב ןעילימַאּפ ערעייז ןעגרָאזעּב

 רעזנּוא ןּופ ןעלעיצ ןּוא ןעקעוצ איד רעטרעוו עצרּוק ןיא ןענייז סָאד
 י ןעדרָא

 ןעדרָא ם"ּופ רעדנירג איד סָאװ רַאפ ןערהעלקרע טינ רימ ןעק ךיא
 ,עינָאמרַאה :רעטרעװ איירד איד ןיא עקעווצ ערעייז טקירדעגסיֹוא ןעּבָאה
 .-רעפ ךיא זַא ןעגָאזצסיוא טינ ךיז םהעש ךיא } טייקגניטכערעג ןּוא טייהזייוו
 ןוא טייהזייוו ,עינָאמרַאה :רעטרעװ יירד עזעיד ןופ גנומיידעּב יד טינ העטש
 ךיא איו ,ןעדרָא ם'|ופ ןעטנעמוקאד איד ןוא ףעירּב איד ףיֹוא טייקגימכערעג
 ףיֹוא "ףולגנמסו יניסנסו יניס, : רעטרעװ יד ןיפ גנוטיידעּב יד טינ העטשרעּפ
 מלָאװ ךיא .תֹודֹלֹוי ַא ןופ רעמיצ ןיא ףיֹוא טננעה ןעמ סָאװ ,תֹולעמה ריש ַא
 -רע רימ סָאד ללָאז ןעדרָא ןופ דעילגטימ א ןעװ רַאּבקנַאד רהעז ןעוועג
 .ןערהעלק

 ,המכח ,םייהזייו טראוו סָאד רימ זיא ךיליזנעטשרעפנוא סרעדנָאזעּב
 םייהזייו איד . ןהאפ ןייז ףיֹוא ןעּבירשעגפיֹוא םאה ןעדרא רעד סעכלעוו
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 ,ןעגראּבסיֹוא טינ םהיא ןעק ןעמ זא ,לעקיטרא רענעטלעז אזא זיא ,המכח יד
 ןעק ןעמ ,ןעּברעװרע טינ ךיז םהיא ןעק ןעמ ,ןעפיֹוק םינ םהיא ןעק ןעמ
 רעמלא ,רעטלא רעד .ןעקערטנע טינ םהיא ןעק ןעמ ןוא ןעניפעג טינ םהיא
 אצטת ןיאמ המכח :םיֹוא טפּור רע ןעו טאהעג טכער ןעמאקלאפ טאה בֹויא
 -או ןופ ןוא טייהזייוו יד ןעמ טניפעג ואוו (ב"י ,ח"כ בויא) { הניּב םוקמ הזיאו
 ,טפנונרעפ איד ןעהיצעּב ןעמ ןעק ןענ

 ןעגאז ךיא ןעק ןעדרא םעד ןופ ןאשנעוונאק רעד וצ טאנעלעד סלא ןוא
 ,ןאשנעוונאק עזעיד ףיֹוא ןעהזעג טינ טייהזייו יד ּבאה ךיא זא ,ןעפא ןוא יירפ
 ןוא טניּפש ןעמ יװ ןהעזעג ּבאה ךיא (טסארטיח) ,טייהיֹולש ןעהעזעג ּבאה ךיא
 ןערעדנא םעד רעמנוא טלעמש רענייא יװ ,ןעגירטניא עכילגעט עללא טּבעװ
 רעד ףיֹוא ףיא ּבאה רעּבא טייהזייוו יד ,ןעלאפמּוא לאז רערעדנא רעד םּוא ,םּופ א
 .ןעניפעג טנעקעג טינ ןאשנעוונאק

 ןּוא רערהיפנא איד ןּופ םייהזייוו איד אזלא זיא וואו ?אצמת ןיאמ המכחהו

 . ןעררא רעזנוא ןּופ רערעיגער

 עלא טרידוטשסיֹוא ּכאה ךיא זא ,ןערעיֹורעּב ןּוא ץרעמש טימ ןעגאז זּומ ףיא
 ןענופעג טראד ּבאה ןּוא ןאשנעוונאק יד ראפ ןעדרא ןּופ עממאעּכ יד ןּופ עטכירעּב
 .רעּבא ,ףאלריירד עטלעסניקעג ,ןעזארפ ענעשאררעגּבא עטלא :עבילגעמ םעלא
 | .םייהזייוו ענייק

 סעללא ןענופעג ףיא ּבאה ןאשנעוונאק רעד ןופ ןעגנולדנאהרעפ איד ןיא
 ּבאה ךיא .טייהזייוו ענייק רעּבא ,עכילגעמנוא סעלעיפ ראגאז ןּוא ,עבכילגעמ
 אזא יא טייהזייו יד זא ,םּונ ץנאג םייװ ףיא לייו ,טעטראוורע טינ ְךיֹוא סע
 א ןּוא םראיל א רּונ מרעהרעד רע ןעוװ טפיולמנא רעכלעוו ,לעגיֹוּפ רענעטלעז
 א רעכלעוו טימ ,ןעכאז ןעוועג ןענייז סאד ןּוא ,דלאוונ א ןּוא יירשעגא ,שער
 ,רעלהעפ עללא עוָעיִר ףאנ ,ףאד ,סיֹוא סרעדנאזעּב ךיז טנעכייצ ןאשנעוונאק
 א ןיא סאד לייוו ,ןעמאש איו טכיל רהעמ ןעדרא רעשידיא א טאה ,עדניירפ
 -אפ עשיריא עדנעזיֹוט ןעממאזוצ טעדניּב סאוו ןאיצאזינאנרא עשידיא ענימכעמ
 ןעדרא רעזנּוא ריפ ףּפאק םעד ןעגיֹוּב ןעזומ רימ ןּוא דנאל ןעצנאג ןיא ןעילימ
 ץינאמראה עבילקריוו ןיא ןעמייּברא עללא ןעזומ רימ ןּוא ,סעמּוג טוהט סאוו
 יא םעד ןעכאמ לאז ןּוא תֹולעט עגימכיל רעטיֹול ןעּבאה לאז ןעדרא רעד זא
 .ץלאמש ּוצ ןעמאנ ןעשיר
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 ןעשידיא א ןופ גנודנירג רעד וצ גארטראפ
 , ןייארעפ רעטייּברא

 , ןילאמרעה ,מ ,ד ןופ

 ! ןעדיא ,רעדירּב ,רעטייּברַא
 "עג ןעּבָאה עבלעװ ,ןעדיא הדע עסיֹורג ַא טלעמאזרעפ ָאד העז ךיא

 , ןייארעפ רעטייּברַא ןעשידיא ַא טעדנירג

 ןענייז , ןייארעפ רעטייּברא ןעשידיא ןעלעיצעּפס ַא ןעדנירג ןעדיא ןעוו
 ןענייארעפ רעטייּברַא ןייז טּפראדעּב ןעטלָאװ סע .ןעכאזרוא עטוג ריפאד ָאד
 ןוא , םינ רערָא אי טּביֹולג רענייא סָאװ ןיא גידנעגערפ טינ , ןעשנעמ ןופ
 , טגנאלעּב רענייא טעטילאנאיצאנ עכלעוו וצ גידנערעיסערעטניא םינ ךיז

 ,עבאזרּוא עשירָאטסיה ןייז טָאה שידיא לעיצּפס זיא סָאװ סעלַא רעּבָא
 זיא רע ,רעטמקירדרעטנוא רעלעּפָאד רעד ןענילּבעג ןּוא ןעוועג זיא דיא רעד
 זיא רע סָאװ ראפרעד ךיֹוא ןוא ,ןאמירָא סלַא ,רעיראטעלָארּפ סלַא ט'ףדֹורעג
 םענייא טנלָאפרעּפ ןעמ ןעוו סָאד ,ךילריטאנ איו רהעמ םינ זיא סע .דיא ַא

 סָאװ - יא, : ןעיירשסיֹוא סיעכהל ףיֹוא רע לָאז ,זיא רע סָאװ םעד ראפ

 *!ןיִּב ךיא

 ,יײנ טינ זיא ןענייארעפ רעסייּברַא ןעדניױג ןעלָאז ןעדיא זא ןוא
 -ףעימש ןעװ ; ךעלעקיװ ענייז ןיא ןעוועג ךָאנ זיא קלָאפ עשידיא סָאד ןעוו

 טצעזעגקעװַא ךיז לָאמ ןעטשרע םוצ ןעּבָאה םעמאמ-ףיטש ןוא םעטאט
 רימ ןעּבָאה ,רּוטּפ םהיא ןופ ןעמ טרעװ איו ,*ֹול המּכחתנ הבה, ןערעלק
 -ינַא-רעטייּברַא ןעטסערג םעד טכייללעיפ ןוא ןעמשרע םעד טקילּברע ךיילג
 . טסירָארױעט ןוא רענָאיצולָאװער ,ראמאט

 -גינעק ןיא ןעגיוצעגפיוא ,השמ רעזעיד . םרמע ןּב השמ ָאד ןיימ ךיא
 ןוא טנאלפ ןעמ איו ןהעזרעד מאה .ץנירּפ םלַא ןהערּפ ןופ ץטאלאפ ןעכיל
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 ןעט איװ ,םּולּב רעייז טּפאצ ןעמ איװ }{ רעדירּכ עמירָא ענייז טרעטאמ ןעמ
 רעייז סיֹוא יז ןופ ןעקירד טײלרָאּפ יד יװ ןוא , םייט-רעװָא ייז טימ םייּברַא

 .ןעּבעל

 ןאמרָאפ ַא ם'הערפ איװ ןהעזעג ןוא ןעגנאנעג ייּברעפ רע זיא לָאמניײא
 טראוועג םינ ךס ןייק טאה רֶע . רעמייּברא ןעשידיא ַא םגאלפ ןוא םגאלש
 ךיילג ןאמרָאפ םעד מאה רע . ןוהמ וצ זיא סע סָאװ ןעסָאלשטנע דלאּב ןוא
 . טע'גרהרעד

 , טסירָאררעטמ ןוא רענָאיצולָאװער א ןופ טירטפיֹוא רעד ןעוועג זיא סָאד
 "ימ ן'טימ טלעּפמעטשעג ן'השמ יװ ןעשנעמ אזַא ןעמ טלָאװ ןעמייצ עגיטנייה
 'רָאפ יד ןערהירנָא ראפ ןעגנאהעגפיֹוא םהיא טלָאװ ןעמ ןוא טסיכראנַא לומ
 . לאטיפאק ןופ רעהעטש

 ןענייז ,ןעמייצ עטלא ענעי ןיא ,םלאמאד איו ,ךיז רימ ןעקרעמ טצעי
 ןעוװעג ןעניז סע .טצעי איװ ךאלעשנעמ עכלעזא טימ רעּפעש ןעוועג ןיֹוׁש

 ןחה אשֹונ םהיא ײּב טכוזעג ,סָאּב םער טלעכיימשעג ןעּבָאה סאוו רעמייּברא
 . ןעפאלקש יר ןופ דניירפ איד ן'רסמ ןוא ןייז וצ

 םיאורּב ייווצ עכלעזא ןענופעג ךיז ןעּבָאה ,ןעמייצ ם'השמ ןיא ,םלאמאד
 , המרא רעד ןיא ןעגעלעג ךיֹוא ןיילא וליפא !ענייז עכלעוו , םריבאו ןתד יו
 עללא ןופ גנואיירפעּב רעד ןיא גנומער רעייז ןהעזעג טינ ולּבָאה אייז רעּבָא
 רעוו ןעלהעצרעד םהיא ,סָאּכ םוצ ןעלכיימשוצנייא ךיז ןרערנָאז ,רעטייּברא
 -עלק לעיפ טיג .ייז ןעשיווצ םריטינא םע רעװ ןוא םאזגנאל וצ טייּברא םע
 -ארימ םעד טע'גרהעג מאה השמ זא , טלהעצרעד ְךיֹוא אייז ןעּבאה גידנער
 , ןאמרָאפ ןעשינ

 שנעמ רעלערע רעד ןוא .שינערהעקרעּביא ןא ,שערא ןערָאװעג זיא םע

 -רא יד ןופ גנואיירּפעּב רעד ראַּפ טייּברא עסיֹורג ןייז ןעגנאפעגנָא טאה סאוו

 -עלּפ ענייז טרעטשעג ןעּבָאה םריבאו ןתד .ןעפיולטנא טזומענ טאה ,רעטייּב
 . טייצ רעשּביה א ףיֹוא רענ

 רע .ןעהור טנעקעג טינ רע טָאה ,ןעװעג יא רע ּואְו , השמ רעּבָא
 ןעטָאש ןיא ,הנבל רעד ןּופ ןייש םייּב ,טכאנ ייַּב ןוא ,ןעמוקעג קירוצ זיא
 יע םאה םראד--ּולּב ןוא ןעכַאנק רעטייּברא ןופ םיֹוּבעג ,ןעדימאריפ יד ןופ
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 אי רשלקרפ

 גנוגינייארעפ ןיא זא ,טלהעצרעד אייז ןוא רעטייּברא איד ןעפורעגנעמאזוצ
 טגעיל ,ןאינּוי רעדא ןייארעפ רעטיײּברא ןעסיײרג ןייא ןיא זא ,טכאמ טנעיל
 ןעסייר וצ ןענעק אייז ןעללעװ ןאינוי אזא טימ ןוא פארק עטסערג רעייז
 .ןעדנובעגנעמאזוצ אייז ןעּבאה סאוו ןעטייק ענרעזייא איר

 עטכישעג ַא רעביא ,םּוהטרעטלא ןיא ןעראוועג ןבעירשעג זיא לּביּב יד
 -םיוא רהעז ראפ רעד ןעזומ רימ .םוהטרעטלא ןעיורג ןיא טריסאּפ טאה סאוו
 -נעגעל ערהיא ןופ ןעלקיווסיוא איז ןוא םינגייארע ערעי ןערירומש םאזקרעמ
 | , רעריילק עשיראד

 עגיטלאווג איד ןעריזינאגרא  ּוצ ןעגנולעג זיא ץהשמ זא ,ןעהעז רימ
 רעדורב ןייז ןוא רע זיא ,טריזינאגרא יז טאזז רע ןעװ .עעמרא-רעטייברא
 -רעּפ יד ךיז רעטניה גידנעּכאה .ןעטאגעלעד גניקאוו ערעייז ןעראוועג ןרהא
 -אלקש עדנעזיױט עגילדנהעצ ןוא עדנעזיוט עלעיפ איד ןופ טכאמ עטגינייא
 ,ןעסייהעג ייז טלאוו ןעמ טאוו טגלאפעג םַּפיּפ ַא ףיֹוא ןעטלאוו עכלעוו , ןעפ
 ןוא ,הערּפ ןארימ ,םָאּב םוצ קעווא ןעטאנעלעיו גניקאוו עטשרע עזעיר ןענייז
 | .ןעגנוגנידעּב טלעטשעג םהיא

 !ןעטאגעלער גניקאוו עזעיד ועסירוצ סלאמאד סאד טלאוו הערפ איװ ,ךַא
 -רעטייברא יועטנינייארעפ ַא טימ ;ןהאט וצ טגאוועג טינ סאד טאה רע רעּבא
 ,םינ ךיז ןעמ טלעיּפש טכאמ

 ןעװ ראנ ,יײז ןופ טכאל רע זא ,טכאמעג הערּפ ךיז טםאה גנאפנא ןיא
 םינ ןענייז רעטייּברא איד ראפ טלעטשעג טָאה השמ סאוו ןעגנורעדאפ איד
 ,קיירטס ַא טרעלקרע ןעמ טאה ,ןעראוועג טליפרע

 ,םד טימ קיירטס רעטשרע רעד טקירדעגסיוא טרעװ לעּכיּב רעד ןיא
 רעגישולּב ַא ןעוװעג ןיא םע .גנונכייצעּב עגימכיר ַא רהעז זיא סע .טּולּב
 רעד ראנ .טנעמלעטעס ַא ןעמוקעג ןיא ןאד ןוא ,ןעטייז ערייב ןופ קיירטס
 רע טאה הׂשמ ןוא ,טנעמירגא םעד ףיױא טאהעג הטרח דלאּב טאה סאּב
 .קיירטס ןעמייווצ ַא טרעלק

 -לאוו ,םּומרעטלא ןופ ךארּפש איד ןענאטשרנעפ םוג ןעטלאוו רימ ןעוו
 ןעבאה ייז םאוו סקיירטס עגירּביא עללא ןערעלקרע יונעג טנעקעג רימ ןעט
 ערעיײז טםימ ,רעטייברא איד זא , רעכיז 'ועבא זיא ךאז ןייא . טעטיידעב
 -רעלא , רעקירדרעטנוא ןוא סעסאּב ערעייז ףיוא טקישעגנא ןעבאה ,סקיירטס
 סע . תורֹוכב תוכמ ןֹוא ךשוח ןופ הכמ רעמצעל רעד וצ ויִּב ,תוכמ אייל
 ,רעיױז ןוא רעשיּב ,רעטסניפ ןעראוועג יז זיא

 .עב ךיז ןוא טנעיזעג ןאיצאזינאגרא רעטייברא עסיורג איד טאה ןאד
 . יירעפאלקש רעדנעקירד רעד ןופ םיירפ
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 ַא ןעװעג סאר זיא גנאפנא ןיא זא , רימ ןעהעז רעטייוו גידנערידומש
 ,רערהיפ ןעשידיא ַא טימ ,רעטייברא עשידיא }  ןייארעפ רעשידיא רענייר
 ןיוש זיא לעיצ רעד ןעװ ,רעטעּפש .גנואיירפעּב ראפ טפּפמעקעג ןעּבאה
 טסייה סאד ,בר ברע זא ,טלייהטעגטימ זנוא טרעװ , ןעראייעג טכייררע
 ךיא ךיז ןוא תוכז םעד ןופ ןעסאנעג ךיױא ןעּכאה ,רעטייּברא עשיאיוג
 , טיירפעּב

 טלעװ רעד ןיא ןיא סָאד לעטיּפאק רעטנאסערעטניא ןא ראפ סאוו
 . ! גנוגעוועּב רעטייברא ןּופ עטכישעג

 ןעצטישעּב ֹוצ ךיז םוא ןייארעפ ַא טעדנירגעג טאה רהיא ! רעדירּכ
 .טיורּב טימ רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייא ןערעכיזרעפ ןוא גנוטייּבסיױא ראפ
 ןעבייררע וצ לעטימ עגיצנייא םאד זיא ,ךייא ןעשיווצ גנוגינייארעפ איד
 , לעיצ רעיא

 סױתד ןייק ןענופעג טינ ךייא ןעשיווצ ךיז ןעלאז סע ףיוא רעּבא טסאּפ
 ,סאּב םוצ ךיז טקעל סאו םעניא טקרעמעּכ רהיא ןעװ . םיםריבא ןוא
 םהיא ראפ טכירק סאו ,ןעכערפשעג עביליורטרעפ םהיא טימ טאה סאוו
 ,םירסומ ןוא םיפנח עזעיד . םהיא טנאירעפ ןוא טמאדרעפ ןאד .םעראוו ַא איו
 דור יד ןעּכעילּבעג ןוא ןעוועג ןענייז ,ןענָאיּפש ןוא םיאורב עגירדעינ עזעיד
 עגיטכעמ איד ןעּבארגעגרעטנוא רעמיא סע ןעּבא ייז . רעטייברא ןופ עניא
 יז ּבעילוצ ןוא ,טלעטשענגפױא טאה םרמע ןּכב השמ ַא סאו עדייּבעג
 ןעכיירגרעד טינ ןעק ןוא גנוגעוועּב רעטייּברא איד םויה-דע ךאנ ךיז טּפערש
 .לעיצ רהיא

 -עּב"טלעוו ןוא סרעריצודארפ ,םרעפאש איד טייז , רעטייּברא , רהיא
 -סערג רעייא . טריטסיזקע םינ ןעשנעמ איר ןעטלאוו . ךייא ןהא . םרעגראז
 -ארּפ ןוא ןעפאש סאו רעדער איד ןהעמש ןעזאל וצ ,זיא עפאוו עמ
 סאד איו הטרעװ טינ רהעמ לאטיּפאק טאה ,דנעה ערעייא ןהא .,ןעריצוד
 .ררע רעד ןופ ךױּב ןיא טגעיל סאוו ילּב

 סאר לייו ,ייצ רעדנעסאּפ רעד וצ עפאוו רעזעיד טימ ךיז טצונעּב
 ןעהעמש רעמיא םזומ רהיא זא . טסייװ רעּבא , טכער סעגילייה רעיא זיא
 -רעפ-רעטייּברא רעד .עלא ראפ רענייא ןוא םענייא ראפ עלא . ןעמאזוצ
 -ייּבסיוא רעד איוו רעגרע לעיפ זיא , רעטייּברא ןא ןיילא זיא סאוו רעהטער
 | , םָאּב רעד , רעמ

 -עיד םימ ץלאטש טייז ., ןייארעפ רעטייּברא רעשידיא סלא טריטסיזקע
 .ןעהעטש וצ ךייא וצ בר ברע רעד טעװ ףוס-לּכ-ףוס לייוו , ןעמאנ ןעז
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 ןוא ףפמאק ןיא רעטשרע רעד ןייז וצ לזמ ס'ןעדיא םעד ןיוש זיא סע

 "עו רעטשרע רעד ךיוא רע זיא ךילדנע רעּבא ,ןעמאדרעפ םהיא לאז ןעמ

 רעטעּפש ןענעקרענא---ןענאטשרעפ טינ םהיא ןעּבאה סאוו עזעיד ןוא רעג
 !טכאלש עטכערעג ןוא גנורעפפאפיוא ןייז , המומ ןייז

 סע סאו טינ טשראפ ןוא טינ טצז ,לעמיה םוצ םינ טקילּב
 טרעװ עזעיר זיא עבילקריו עניצנייא סאד .,רבק טייז םענעי ןופ ךיז טוהט
 סאר ןעװ ןוא , ןעהור ןוא ךיז ןעדיילק ,ןעקנירט ,ןעסע ףראד ןעמ ּואו
 , גירעיורמ רהעז זיא ןאד , טלהעפ

 ןעמלאהעג טאה איז לייו ,תורצ ףיױא ראפ רעד זיא טייהשנעמ איד
 -איועג ןעפלאהעג גנאל ןיוש טלאוו םייהשנעמ איד . לעטיה םוצ ןעניוא איר
 . ררע רעד ןופ ןעגנורעדאפ איד טרידומש טלאוו איז ןעוו ,ןעראוועג

 ףױא ,אד עסינפרעדעּב איד טימ טניטפעשעּב ךיז ןעטלאוו רימ ןעוו
 ,רעניר ןוא ןערעה ןייק טאהעג םינ גנאל ןייש רימ ןעטלאוו , טלעוו רעזעיד
 -ארפ איד וצ טכער רהעמ טאה שנעמ ןייק .טכענק ןוא רעקירדרעטנוא ןייק
 רעבא ןעּבאה טכער סעביילג א .רערעדנא ןא איו דרע רעד ןופ ןעמקור
 ןענייז עגירּביא עלא . ןעריצודארפ ןוא ןיילא ןעמייברא סאוו עזעיד ראנ
 . ןעמיזאראפ

 , ןאיגילער רעיא ,ןעּבעל ןיא עּבאגפיוא רעייא ןייז ערהעל עזעיד לאז

 סעלא ןעדנעונא טלאז רהיא ןוא ,גנוּבערטש רעייא ןוא גנונפאה רעיא
 . ןעשנעמ עלא ןעשיווצ ןעטיירּברעפ וצ ייז עכילגעמ

 רעטייברא ןעשידיא רעיא ןופ גנודנירג רעד וצ קילנ ךייא שניוװ ךיא
 טינ םענייק ןופ ףליה ןייק טנעק רהיא זא ךייא ןעראוו ךיא ןוא , ןייארעפ
 , ןיילא ךיז ןופ רעסיוא ןעטראוורע

 סאד .ןעהעטשנעמאזוצ רעיא ןוא םייקטסעפ רעיא = , טייקנינייא רעייא
 ולַּב אזא וליּפא טאה עירעליטרא רעזעיד ןעגעג ןוא , עירעלימרא רעיא זיא
 .ןעהעטש טנעקעג טינ ,ןעטייצ עטלא איד ןיא , הערּפ איו ןאריט רענימ

 טעוו רהיא ןוא גנוטייּבסיױא ןוא ּביױר ,םייקגישכערעגנוא ןעגעג טפּפמעק
 עגיגנעהּבאנוא ןוא עיירפ ןייז וצ ,ץנעטסיזנע רעייא ןרעכיזרעפ טימרער
 . ןעשנעמ

 ןעזומ , רעטייּברא איד ןופ ןעסערעטניא איד זא ,טינ טסענרעפ ,ןוא
 רערעדנא ןא דנעגריא זא ,םינ טּבױלג .ןעצטישעּב ןיילא רעטייּברא איר
 ! ןוהט סעפע ךייא ראפ טעוװ זוא ןעז
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 ,קיירטס א ןערהעלקרע
 ,ן"ה ןּופ

 ! רעדירּב עניימ

 . רימ .קעווצ ןעטסנרע ַא רהעז ּבעילוצ טלעמאזרעפ אד ךיז ןעּבאה רימ

 סלַא עגאל עגירעיורט רעזנוא ןעכערּפשעּב וצ ןעמוקעג ןעמאזוצ ךיז ןענייז

 .ןעפאלקש סלַא , ןיינ ,רעטייּברא עטקיטשעג ןוא עטקירדרעטנוא

 ערעטסנרע ,ערעסערג ַא זנוא ראפ קיירטס ַא טאה ,טדערעג זנוא ןעשיווצ

 ןערילרעפ ןעק סאּב רעד ,תמא .סאּב םעד ראפ יװ גנוטיידעּב ערערעווש ןוא

 -רעפ ךרודאד ןענעק רעדיוו רימ ,לאטיּפאק ןייז ןופ לייהט ןעשּביה ַא ,דלעג

 .רעדניק ןוא ןעיורפ ערעזנוא ןופ םיורּב לעקיטש סאד ןעריל

 איד טירש רעגירעיורמ ַא ךיוא ןרעדנאז ,עטסנרע ןַא ראנ טינ זיא סע

 ןרעננוה רעדָא ןרעגנוה ןוא ןעטייּברַא וצ רעסעּכ סע זיא :רעּבָא זיא ענארפ

 טינ רעסעּב ןיוש זיא ךיא קנייד ,ןרעגנוה ַאי ןיוש ּבױא 1 ןעטייּברַא טינ ןוא

 .ןעטיּברַא וצ

 טימ ,ןעּבאה רימ ּ+טצעי ויּב טייּברַא רעד ןופ םאהעג רימ ןעּבאה סאוו

 -יוו רימ .ךעלכיּב-"קנאּב ןוא רעזייה סאּב םעד ראפ ןעפאשעג ,עצארּפ רעזנוא

 ןעּבאה רימ .להאמ עלַא יו םינויבאו םיינע עּבלעז יר ןעּבילּבעג ןענייז רער

 טימ טינ רעמיא ךאנ ןעּבאה רימ ,טנער ןייק ןעלהאצעּב וצ טינ רעמיא ךאנ

 ראטקאד ןייק ןעפור םינ ץלַא ךאנ ןענעק רימ ,ךאוו איד ןעמוקוצכרוד סאוו

 ךיז ןעמהעש רימ . ןיצידעמ יז ראפ ןעפיוק ןוא רעדניק עקנארק ערעזנוא וצ

 --ןוא ,פאש רעשטוּב םעד ןוא ירעסארג איד ןעהעג וצ ייּבראפ רעמיא ךאנ

 !ןעטייּברַא ריש
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 ,סיפ יר טימ ןעראוועג ןעטארמעג ןענייז ןעשנ:עט סלַא עטכער ערעזנוא

 ןעמאזוצ ןענױצעג סיוא תוחוכ ערעזנוא ןוא טעדנעשעג ןעלהיפעג ערעזנוא

 .טולּב רעזנוא טימ

 ,ךעלכיּב-קנאּב ןייק ןוא ,רעזייה ןייק ,תורישע ןייק טינ ןעגנאלרעפ רימ

 אױזַא ףיוא ,ןעריטסיזקע ןוא ןעּבעל ןענעק וצ ,זיא ןעליוו רימ סאוו סעללַא

 ,ףאלקש---ןױל ַא ראפ ךירגעמ זיא סע איו טייוו

 זַא ,טעטיידעּב ןעטיײּברַא רעטייו ,טסעטארפ רעזנוא זיא קיירמס רעד

 סע ויּב גנאל אױזַא טּפעלש סאוו דרעפ ַא ןופ רוטאנ איד טגעיל זנוא ןיא

 רימ זַא ,ןעסייה סע טעװ ,ןעגייווש רעטייוו ןעלעװ רימ ןעוו .ןעמאזוצ טכערּב

 רימ ןעװ . רעקירדרעטנּוא ערעזנוא ןופ ןעגנולדנאהעּב איד וצ ןייא ןעמימש

 רימ זא ,ןעגייצרעּביא ךיז רעפאצ טולּב רעד טעװ ןנאד ,ןעקיירטס ןעלעוו

 .םירעוו איװ ןקרעוו טלעּפמארטעג טינ ןענעק

 לאז !געװסיוא רעגיצנייא רעד זיא סאד ,רעדירּב עניימ ,קיירמס םוצ

 -כער ערעזנוא ראפ ןעמאזוצ טסעפ ןהעמש רימ זַא ,ןהעזנייא סאּב רעד ראנ

 ,ןײנ .ןעּבעגכאנ ןעגנורעדאפ עדנעטיידעּבנוא ערעזנוא טעװ רע ןוא ,עמ

 , ןאזיס ןעמימ ןיא טייּברַא איד ןעפראווקעװַא !עלאז רימ טינ ךיז םניול םהיא

 .ןעגנורעדאפ עטכערעג ערעזנוא ןעּבעגכאנ זומ ןוא טעװ רע

 ,טריּפש סאוו רעדעי ןוא ,לעטימ רעניצנייא רעד זיא סאד ! ןעקיירטפ

 ! ןעמיטשנייא רימ טימ םעװ ,המהּכ ןייק םינ ,שנעמ ַא ןיא רע זַא
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 ,רעקיירטס ןעציטש .ּוצ לעיּפא ןא
 .ן"ה ןופ

 טי }

 ! רעדירּכ עניימ

 ...ערנעקיירמס איד ראפ עצמיטש ןערעדאפ ןעמוקעג ךייַא וצ ןיּב ךיא

 רעייז ראפ ףפמאק ןיא ןענייז . . . ןופ רעטסעווש ןוא רערירּב ערעזנוא

 ןוא רעדניק עניילק ,ןעיורפ עטראצ ןופ ןעּבעל םעד ראפ ,טדיורב לעקיטש

 עסאלּב טיט ןוא גיהטומ ןעפּפמעק ןיילַא אייז . ןערעטלע עקנארק , עכאווש

 , טייצ עשּביה אזַא קיירטפ םעד רעּבירא אייז ןעגארט ןעּפיל

 טהעטש סאוו רעדעי .ןעפלעה וצ ייז טכילפ עטסגילייה רעיא זיא סע

 ןוא רעכערּברעפ ַא זיא ,טינ טוהט ןוא ןאהט ןעק סאוו רעדעי ,ןעטייוו ןופ

 | . רעטיײּברַא רעדורּב ןייז וצ רעהמעררעפ

 ,עגיניימ ראפ ,רימ ראפ ןייז טםינ לעװ ךיא ןעװ "ּזיל ימ יל ינַא ןיא םא

 רעד טגאזעג טאה רעטרעװ ענעּבאהרע עזעיד 1 ןייז סע ללאז ןנער רע

 רעטרעװ עזעיד ןופ טייהרהאוו איד ןוא ,ןקזה ללה םכח רעשעדיא רעסיורג

 . עטפאלקשרעפ ןוא עטקירדרעטנוא עללַא ןעשיווצ טגיּבייארעפ טּבײלּב

 םוהטכייר םעד ןופ רעריצודארּפ ןוא רעפאש איד ןענייז ,רעטיײּברַא ,רימ

 עגארפ ַא ןיא ,ןעבעל ןעלאז ןיילַא רימ טמוק סע ןעװ ןוא ,טלעװ רעד ןופ

 ןײלַא יז זַא ,ןעגאז ןעטסילאטיּפאק איד .וצַאד טכער ַא ןעבאה רימ ּביוא

 -עטיק ,ןעצפיז ערעזנוא םינ ןערעה יז .עצארּפ רעזנוא וצ טניטכערעּב ןענייז

 ןופ .זנוא ןופ ןעכאל יז .ןעגאטהעוו ןוא ןעצכערק ערעזנוא םוא םינ ךיז ןער

 .ןעטראוורע םינ עיהטאּפמיפ ןייק אזלַא רימ ןענעק יז

 רעייז ראפ ףפמאק ןיא , קיירטס ןיא רעטסעווש ןוא רעדירּב ערעזנוא



 05 שש רענדעו רענאקירעטא-שידיא רעד 208

 עגינעי יר ןענייז רימ .ייז ןחעמשרעפ סאוו עזעיד וצ אזלַא ןעקוק ,ץנעטסיזקע

 . רנעלע ןוא גנורעטיּברע רעייז ןעלהיפ ןעגעק סאוו

 ןערעי ןעסקעט וצ ןעסילשעּב ןוא קילּבנעגױא ןייק ןערעלק טינ רימאל

 איד ראפ ןעטסנידרעפ ענייז ןופ טנעצארפ ןעסיוועג ַא טימ זנוא ןופ םענייא

 ' רעטסעווש ןוא רעדירּב עדנעקיירטּפ

 ןעזייוועּב ךיוא ןרעדנאז , עדנעפּפמעק איד ןעפלעה ראנ טינ טעװ סאד

 םעװ םאד . ןעמאזוצ ןהעטש וצ םייקטסעפ רעזנוא - , טעמירארילאס רעמוא

 רייז רימ זַא ,ןהעזוצנייא רעגיווסיוא ןוא רעקירד ערעזנוא ןעקעוורע לעסיב ַא

 . םיונ ןיא רערירּב ערעזנוא ןעפלעה רימ זַא ,םכאמ ַא ןענ

 רימ ןענעק ןעגראמ .טױרּב ןעּבענענבָא איו רהעמ טינ סאר זיא ,ןאד

 . ףליה ןעגיהמענעּב ךיוא ןוא ענאל רעּבלעזרעד ןיא ןייז

 "עג .ןעגעװ אצוי ןופ טאלג ןייז םינ סע לאז ,טפלעה רהיא ןעוו ןוא

 :םקנערעג .טינ ראג ןעּבאה ענעי ןוא םעשזרייו עלופ טאה רהיא זַא !טקנעד

 ירעגנוה ראפ םיוא ךאפנייא ןהעג רעקיירטס יד ןופ רערניק ןוא ןעיורפ יד זַא

 יּברַא ןופ ןעמאנ ןיא ,טייהשנעמ ןופ ןעמאנ ןיא ךייַא וצ רילעּפַא ךיא

 ערגעסאפ ַא טסילשעּב ןוא קילּבנעגױא ןייק טמאזרעפ ,טעמיראדילאס רעמ

 י םרעקיירטס עווארּב איד ראפ גנוצמיטשרעטנוא
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 ,ירערּבייל עשיריא עיינ א ןופ גנונעפערע רעד ּוצ
 ,םאזאליפ ןעשיווטיל ןופ

 | ! םוקילּבוּפ םעהטרעוו
 ָאילּביּב עשידיא עיינ רעייא טימ ןערילומארג וצ ךייא ךימ טהערּפ סע

 ערעזנוא ןופ םייקגיצרעהטוג איד וצ קנאדא ,טנעפערע טאה רהיא סאוו קעט
 רעּפרעק םעד ראנ ןעזייּפש וצ טינ טניימ הקדצ זא ןעסייוו עכלעוו סרעּכמעמ
 --קעהטָאילּביּב עיינ עזעיר טכארטעּב ךיא ןוא ,טסיײג םעד ךיוא ראנ .,ןיילא
 -ער עגיטסיינ ַא םלא ---אקירעמא ןיא סע ןעפור רימ איו "ירערּבייל, איד
 וצ עּבעיל רעייא ,גנומהענרעטנוא רעייא ערהע טכאמ סאוו רָאמס טנעממראפ
 עכלעוו ןופ ךאלעטניּפ עצראווש וצ טקעּפסער רעייא ןוא טפאשנעסיוו עשידיא
 ,ריא עלעטניּפ סאד סיורא םנייש סע

 *רפסה םע , לוטימ םעד טימ טריצלאמש רעמיא ןעּבאה ןעדיא רימ
 דָאז ןוא ,ןעמייצ עלא ןיא ןעפורעג זנוא טאה ןעמ איו (ךוּכ ןופ קלאפ סאר)
 -עג-ץטעועג רעשינארעמחאמ רעד ,םוהטנעדוי ןופ רענגעג רעסיורג רעד ראג
 ןיא לייוו רפסה"םע טסייה סאד "יבאתיכ-לא ילהא אי, זנוא טלעטיטעּב רֶעּב
 "נוא ,רעגידייהמרעפ רעזנוא ,דניירפ רעזנוא ךוּב סאד ןעוועג זיא ןעמייצ עלא
 זיא ןעדיא ןופ רהעוועג איד ךיוא .רעמיילגעּב רעזנוא ןוא רעּבעג-הטאר רעז
 ןוא טימאניד ראפ רעניטכעמ לעיפ זיא סאוו סאד ןעטייצ עלא ןיא ןעוועג
 ! רערעפ איד ---דניוו ןראפ רעגנירג לעיפ

 ינאל איד ךרוד טכאמעגכרוד ןעּבאה ןעקעהטָאילּביּב עשידיא ערעזנוא
 :טכאמעגכרוד טאה ןיילא קלאפ עשיריא םאד סאוו סעלא תולג ןופ טכאנ עג
 ערערנוזאּב ערעייז ,תולג םענעגייא רעייז טאהענ ןעּבאה םירפס ערעזנוא
 ידיא טנערּבראפ טאה ןעמ ,ןעמארנאּפ ענעגייא ערעייז ךיוא ןוא תורזג
 .שעּב ןהעג לאז ןעמ ןעוו ןוא ---עבריק רעד ןופ להעפאּב ן'ףיוא םירפס עש
 טעװ ,קעהטאילּביּב עשידיא איד ןופ עיראטסיה עגידנעטשלאפ איד ןעּביײר
 ,קלאפ ןעשיריא ןופ עיראטסיה איד סלא ןעניד ךיוא סע

 רימאל ןוא ,קעהמאילּכיּב עיינ רעזנוא טימ ןערילוטארג עלא ךיז רימאל
 .רעטאמ עלערייא גונעג ןעניפעג רעיה םעװ דנעגוי עשידיא איד זא ןעפאה
 -ניידוצכאנ ךיוא ראנ ,ןעדליּב וצ ךיז זיױלּב ראנ םינ ,םייוו ףיוא ץראווש לאי
 ןוא רומארעמיל עשידיא ,טפאשנעסיו עשידיא יוזא איו שימאירטאפ ןעק
 ןופ ראגאז לארעּביא רהָעֹמ סאוו ןעהילּב ןוא ןעסקאוו ןענעק ןעללאז המכח
 ענירג ערעזנוא איו ,רַאללאד ןענימכעמלא ןופ דנאל סאד, ןיא םי טייז רעד
 , אקירעמא ןעפור עדניירפ

 . ןעפא ירערּכייל איד רהעלקרע ךיא
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 ! ערניירפ עניימ

 , רעכיּב ןעועל ןופ קעװצ םוצ לאיצעּפס ץמאלפ ַא ןופ גנונעפע איר

 , מירשטראפ ןופ ןעכייצ ַא ןײלַא ךיז ןיא ,זיא

 "רעפ רעד טימ ךיז ןעריסערעטניא ןעשנעמ ןעוו ,טעמיידעּב רעכיּב ןעזעל

 "וצ רעד ראפ רענעלּפ ןעכאמ ןוא טראוונעגעג איר ןערידומש =, טייהנעגנאנ

 ןופ ךיוא ןרעדנאז ,המהּכ רעד ןופ ראנ טינ אייז םעדיישרעטנוא סאד ,טפנוק

 ,רמוח ןעגעוו ראנ ןעקנעד סאוו ,ןעשנעט עסאלק רעגירערינ רעד

 ךיֹוא ןעּבאה ,סע ןעוהט סאוו ןעשנעמ יד זַא ,ןעססיוו זיא ןעזעל רעכיּב

 עטסוּפ רעּביא ןעמראיל ןוא ןעגנירפש ,ןעצנאמ ,ןעקנירמ ,ןעסע . תומשנ

 ןמ םדאה רתומ רעד, ,םיקנאמ ןוא תומהּכ ,תויח ךױא ןעננעק ,ןעכאז

 ןעמהענ רימ סאוו ןעטכארמ סאד ,ןעקנער סאד ,המשנ איד ןיא "המהּבה

 . ןעּבירשעגפיוא ןעּבאה תומשנ עכיוה ןוא עסיורג סאוו רעכיּב איד ןופ סױרַא

 ןעלהעצרער ,טייהנעגעלעג עועיר ייּב ,ךייַא לעװ ךיא !ערניירפ עניימ

 , ירערּביל ַא ןעגעוו עטכישעג עטנאסערעטניא ןַא

 ןופ רעטנעצ רער זיא ,קירוצ רהאי דנעזיוט ַא םימ רהעפעגנוא ,להָאמַא

 ןעּבעגעג ןעּבאה ייז .,רעּבארַא איר ייּב ןעוועג טפאשנטסיוו ןוא ןאיצאזיליוויצ

 .רענעט-סטפאשנעסיוו ןוא עטצרע , ןעפאזאליפ , רעטכיד עסיורג טלעוו רעד

 ןיא ,ירערּבײל ַא םערגירגעג טאה ,רעשרעה רעגיטפנינרעפ ןוא רעגולק ַא

 רעכיּב עטסגימכיװ יד מלעמאזעגנָא טאה רע ןיהואוו ,ןעטפיגע ,ןעירדנאפקעלַא
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 "נוה ןופ עהייר ַא ןיא ןעּבעגעגסױרַא טאה ןאיצאזיליוויצ עשיּבארַא איד סאוו

 -טקעלַא טנעיזעּב ,רעשרעה רערעדנַא ןַא ןעמוקעג זיא ןאד .ןערהאי עמרעד

 טאה רע .דנעה ענייז ןיא ןעלאפעגניירַא זיא ירערעּבײל איד ןוא ןעירדנַא

 סאוו טגערפעג ןוא ןעוועג טראד ןענייז סאוו עקרעװ עדנעזיוט איד ןהעזרעד

 ; טגאזעג ױזַא רע םאה ,טרהעלקרע םהיא םאד טאה ןעמ ןעוו . ןעטיידעּב ייז

 ןעניפעג (ןַארָאק) ןיא זַא ,ּביױלג ךיא .רענאדעטאהאמ רעטורּפ ַא ןיּב ךיא

 עזעיר ןעמ לאז טקאפ ַא זיא סאד יװ םעדכאנ ןוא . ןעמפאשנעפיוו עלַא ךיז

 .ףענערּברעפ ירערּביל עצנאג

 ַא טּבעװש הזה םויה דע ,ןוא ,ןעראוועג טנערברעפ זיא ירערּבייל איד

 איד םרעטשוצ מאה רעכלעװ ,ראּבראּב ןעשימאנאפ םענעי ףיוא ךולפ

 ,רענעמ עטסערג איד ןופ ןעקנאדעג עטסנהעש

 ךיא ןוא ., טייקגיצרעה-גנע ןייז ראפ רענאדעמאהאמ םענעי ןעכולפ רימ

 ץאלּפ ַא זיא ירערּבייל ַא זַא ןעסיוו טלאז רהיא ידכ ,ראפרעד ךייַא ןהאמרעד

 "םיה ,  ןענאיצאמראפניא ,ןעטפאשנעסיוו ײלרעלַא ןופ רעכיּכ ײלרעלַא ראפ

 . ןענאיגילער ןוא סעיראמ

 ,גיצרעה-גנע ןייז םינ טלאז רהיא ,ךייַא טעּב ןוא ךייַא וצ רעילעּפַא ךיא

 ןעטיײּברַא רימאל . גנורעלקפיוא ןַא ןוא ערהעל ַא זנוא ראפ זיא ךוּב סעדעי

 ןעלעװ רימ ןוא , ירערּביל רעזעיד ראפ ןעקנאדעג ןופ רצוא ןַא ןעפאש וצ

 , םירשטראפ ןערהאוו םעד ,סערגארפ ןיתמא םעד ןעפלעה טימרעד
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 . ירערּבייל עלאקידאר א ןופ גנונפערע רעד ייּב ערער
 ,קאטשנייוו ,ם ןופ

 ! עטלעמאזרעפ עהטרעוו עניימ

 ַא ןופ גנונעפע איר ןערעייפ וצ טלעמאזרעפ אד טנייה ךיז ןעבאה רימ
 רעכיּב עשיריא טימ סלייהטנעטסיימ ,ירערּביל עשידיא ַא זיא סע ירערבייל

 ,ךיז ןעלהיפ רימ ךייר יװ ךאד ןוא ,רומארעטיל רעשידיא רעמערָא רעזנוא ןופ
 להארטש רעד ןעוועג ןָא רעממיא ןופ זיא ,עדניירפ עניימ ירערּבייל א

 ,טלעװ רעד ףיוא ןעדיירפ ןוא טכיל טכארּבעג טאה סאוו
 ךיז ןיא ןעּבאה סאו רעכיּב ןופ טלעטשעגנעמאזוצ זיא ירערּכייל א

 עלעיפ ,טראוונעגעג ןוא םייהנעגנאגרעפ רער ןופ ןעקנאדעג עטגיּבייארעּפ ירד
 , שלאפ ןענייז אייז } הטרעוו-סנעּבױל רהעז טינ ןענייז ןעקנארעג עזעיר ןופ
 ,ןעקנאדעג ערעדנא ךיז ןעניפעג רעּבָא ראפרער .שירערהיפרעפ ןוא טכערעגנוא
 ןוא ןעלעטשקעווא רעמיא יז ןענעק רימ ןוא ,ןנוז איד איו ןעטכייל עכלעוו
 -רעטסניפ זיִּב טכיל ןופ דעישרעטנוא ןעסיורנ םעד ןהעז וצ םוא ןעכיילנרעפ
 , טייהמוד ויּב גנורהעלקפיוא ןופ , םינ

 םעד טימ עמוג סאד ,סעלַא ןעמלאהטנע ףראד ,ךילטנעגייא ירערּבייל א
 ןענעק ןוא ןעפראש ךיז ללאז לכש ם'נעשנעמ םער ידכ , ןעמאזוצ ןעמכעלש
 ,ךשוחל רוא ןיִּב ,ערל בוט ןיּכ קוליח םעד ןעּפיירנעּב

 יוזא ןוא ,טכיל ןוא טייקסמוג ,רוא ןוא בומ טמוק ,ןעמעלא ראפ ,רעּבָא
 יאה ,ןופרעד גונעג ןעּבאה ןענעק וצ םוא גונעג ךייר םינ ךאנ ןענייז רימ יװ
 ןעגעג ,ךשוח ןוא ער ןעגעג ןעריהט ערעזנוא טלעטשרעפ ךאנ רימ ןעּב
 ,סינרעטסניפ ןוא סטכעלש

 ןוא םייקסמיג גונעג ןעגנערּבוצניירא אד רעהירפ זיא טכיזּבא רעזנוא
 םעד ןופ םולפנייא םעד ראפ ןעקערש ןענעק טיג ךיז ןעללאז רימ ידכ ,טכיל
 ,לייהט ןערעדנא

 -עג א זיא ,ירערּבײל עניילק רעזנוא זא ,ןעפיירנעּב אזלא טעוװ רהיא
 טייצ עשּביה א ךיוא ןעלעוו ןוא ןעּבילקעג ןעּבאה רימ . ירערבייל עטלהעוו
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 :עטיל ענייר ,טפאשנעסיוו ענייר ןעּבאה אד ןעלעוו רימ .,ךוּב סערעי ןעּביילק
 .עיזעָאּפ ןוא גנורהעלקפיוא . רושאר

 גיפיולראפ .,ןעזייוועּב טפנוקיצ איד םעװ ,רעטעּפש ןייז םעוו סע סאוו

 ןוא עטסעּב םאר ןעּבאה ראנ ירערּביײל רעזנוא ןופ סוולעש יד ןעלעוו רעּבָא

 , המשנ יד ןעלעדערעפ ןוא ןערעלקפיוא ןעק סאוו עטסנהעש סאד
 ידעש ,רעכיּב עטבעלש .רלעג טסאק ,ערניירפ עניימ ,רעכיּב עמוג ןוא

 { םוראוו רהיא טּסייוװ .גיליּב ןענייז ,עקרעװ סגנומודרעפ ,רוטארעטיל עכיל

 סאוו ןעמפאשלעזעג ןוא ןעשנעמ ןופ טצמיטשרעטנוא ןערעװ עכלעזַא לייוו
 טייקגיטכיל ןעגעג דנערהעוו ,רעטסניפ ןייז ללאז סע עסערעטניא ןַא ןעּבאה

 .ןעטייז עלַא ןופ זייט-רעדעלפ ןעפּפמעק
 םינ זיא עּבאגסיוא רעייז לייוו סנעטשרע , רעייהט ןענייז רעכיּב עמוג

 .ףיוראד םינלעּב גינייוו אד ןענייז םע לייװ ,םנעטייווצ ןוא םצטימשרעטנוא
 .ײק טעװ סאוו ,רעדעי ירכ ,רעכיּב עטוג ןעּבאה וצ זיא םכיזּבַא רעזנוא

 סעכילצמינ סעּפע ןעזעל ןיא םייצ איד ןעננערּברעפ ןענעק לאז ,זנוא וצ ןעמ

 . םערנערעלקפיוא ןוא

 "ביל עניילק רעזנוא ןיא זַא ,ןעטּפױהעּב וצ ףיוראד ץלאטש ןענייז ריּמ

 סע ןעּבאה ןעקעהטאילּביּב עסיורג יד סאוו עקרעוװ עכנאמ ךיז ןעניפעג ירער

 "מור רער ןענעג ךיוה וצ ןעיירש עזעיד לייוו ?!םוראוו רהיא טסייוו ןוא ,םינ

 .ןעסאמ יד ןופ םייה

 ,רערעלקפיוא ןוא רעגנערּב-טכיל ןייז וצ אזלַא זיא עּבאנּפיוא רעזנוא

 עלעעו ןוא ּבײל טימ ןעטײּברַא םעוװ ךייַא ןופ רעדעי זַא ןעפאה לליוו ךיא

 .גנומהענרעטנוא עלערע עזעיד ראפ

 "עג רעזנוא ,להוש רעזנוא ןייז ףראד ,עדניירפ עניימ ,ירערּבייל עזעיר

 . עלוש רעזנוא ןוא ּבולק רעזנוא ,זיוה-מעּב

 טפלעה ,ןאיצומיטסניא אזא ןופ םירשטראפ םוצ ייַּב טהעמש סאוו רעדעי

 איד םינ ןוא ןעשנעמ ןופ טירשטראפ םעד ,  טייצ רעד ןופ סערגארפ מעד

 ןוא טייהנעסיוונוא ןופ ןעמייק ערעייז ןעכערּבוצ וצ ןעפאלקש יד טייקכילגעמ

 ,יירעפאלקש
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 רענראק א ןעגייל ןראפ עדער א
 , להוׁש א ןּופ ןייטש

 ,הרבח רעד ןּופ טנעדיזערּפ םעד ןופ ןעטלאהענ

 , אבתכ-לאבימ ,ה ןופ

 ןּא ,ןעראועג בּורח זיא שרקמה תיּב רעד טייז ! םּוקילּבּוּפ סעטרעוו
 ןּוא םישרדמ יּתּב איד ןענייז , םּורטנעס רעייז ןעראלרעפ ןעּבאה ןעדיא איד
 ןעװעג ןיא ׁשדקמה תיּב רעד סאוו ,סאד ןעדיא ּוצ ןעראוועג תויסנכ יּתּב
 ."טעמ-שרקמ-תיּב, ןא עקאט אייז טפור דּומלּת רעד ןּוא ,ןעמייצרעפ

 עכנאמ ,םּוהטנעדּוי סיֹוא זיא , ןעלהוש ערעייז ןעריא ןּופ קעווא טמענ
 ןעלהוש ערעזנּוא ּוצ טכאמ, ,ןֹושלה וזּכ ןעיירש תֹוׁשרד ערעייז ןיא רענדער
 טינ רעּבא זיא סאד "!ס'הרֹוּת דּומלּת רעסעּכ טעדנירג ןּוא אייז טסילשרעפ
 ןיא ןעמ טנערעל סאוו רעּבא , גיטיֹונ עקאט ןענייז סיהרֹוּת דּומלּת ,גיטכיר
 ןעגנוי םעד טכאמ ןעמ ןּוא םיבּותכּו םיאיבנ ׁשמּוח , ןענוואד !הרֹוּת דּומלִּת
 ןּוא ,ןעגוואד ףאד ייז ןעפראד ןעדיא ןייז ןעלעוו יז זא ןּוא ,ןעדיא ראפ רֹוד
 .ןעלהוש ןעפראד ײז ןעלעו ןענוואד ןעלעוװ אייז זא

 ףעלהּוׁש איד יא סיהרֹוּת דּומלּת יד יא גיהטיֹונ עדייּב ןענייז אזלא
 ןּוא זנוא ןעגינייארעפ אייז ,הלעמ א ךאנ ךיז ןיא ןעּבאה ןעלהוש איד

 ,אטינ ןענייז ןעריא ןייק ּואװ דנעגעג א טמענ ,קלאפ רעונּוא ףיֹוא ןעטלאה
 טרעװ סע זיִּכ רעטייוצ א םהיא ךאנ , דיא ןייא טראד ךיז טצעזעּב םיֹוק
 .להּוׁש א טיֹוּב ןעמ ןּוא , הלהק עשיריא עיינ א ןיֹוׁש טרעװ סע ןּוא , ןינמ א
 רעד ןּוא .װ ,ז ,א םידסח תֹולימג הרבח א ,הרֹוּת רּומלּת א ןיֹוׁש טרעװ ןאד
 ןעדיא איד ךיז ןעּבילק להוׁש ןיא ,להּוש איד זיא תֹורבח עלא ןּופ גנאפנא
 ,םינינע עשיריא עלא טלדנאהרעפ ןיֹוׁש ןערעװ טראד ,ןענוואד ןעמאזּוצ
 טכאוורע טראד ,הלילח ,םיֹונ ןיא זיא סע רעװ ,ראועג ןעמ טרעװ טראר
 ,ףיֹוא טּבעל םוהטנעדּוי סאד ןּוא טסיינ רעשידיא רעד ךיז

 ןעדנירג ןעלהוש איד ןּוא ןעלהּוש ןעדנירג סיהרֹוּת דּומלִּת איד אזלא
 ,דנאה ןיא דנאה ןעהעג ןעמאזוצ עדייּב ןּוא ס'הרֹוּת רּומלּת

 רעזנוא טצעי ןענייל רימ ,הרבח רעזנּוא ןּופ םרעּבמעמ ןּוא רערירּב
 רעװ .ןעיֹוּב אד ןעהעג רימ סאוו ,להּוׁש עסיורג רעזנּוא ראפ ןיימש לעקניוו
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 זיא זנּוא זיב טאהעג ןעּבאה רימ סאוו , טייקגירעווש יד טינ סייוו ךייא ןוצ
 ןּוא ,טנייח זיּב ןעוועג ןענייז רימ ! טאל ןעסיורג ןעזיד ןעפיֹוק ּוצ ןעגנולעג

 ערטערפ ןיא סרעדראּב ןענייז ריּפ , תֹונכֹׁש ןיא טצעי ךיֹוא ףאנ ןענייז רימ
 םּורא םּוא גידנעטשנא ּוצ ןּוא סיֹורג ּוצ זיא הרבח רעזנּוא רעּבא , ןעלאה
 רעיפ ענעגייא ןעּבאה ּוצ טייצ ןיֹוׁש ,תֹוריד עדמערפ ןיא ךיז ןעּפעלש ּוצ
 רימ ןעּבאה לאטיּפאק םעניילק א טימ ,ןעפלאהעג זנּוא טאה טאג ןּוא ,ךאלעקניוו
 רימ ןעּבאה טצעי ןּוא טפאשרעּבכאנ ןעמּוג א ןיא טאל ןעסיֹורג א טפיוקעג
 טעװ סאוו ,רעּבא ,הנּפ ןבא םעד ןעגייל ןּוא טנעמאדנופ םעד טכאמעג ןיֹוׁש
 איװ סרעּבמעמ ענעגייא איר ראפ ןעפא אד ןעגאז זּומ ףיא 1 רעטייוו ןייז
 -עּב אּוצ זנוא ןעמיקעג ןעניז סאו ,טסעג עדמערפ איד ראפ ךיֹוא
 "רע ןעפא זּומ ףיא ,החמׂש רעונּוא אייּב ןענהאווייב רעייז טימ ןערהע
 ְךיֹורּב ןיילא ערייּבעג עזיר ןּוא ,רהעל טצעי זיא עסאק רעזנּוא זא ןערהעלק
 ןּוא רעדירּב אזלא ,רעדנעויֹומ ערעווש יד ןיא עמּוס עסיֹורג א ןעטסאק ּוצ
 רעיא ןעּבעג זנּוא טלאז רהיא ךייא .ּוצ ןערילעּפ א רימ , םוקילּנּוּפ סעטרעוו
 הּברמה דחא ,סטעקאּפ ערעייא ףיֹוא טנעפע ,עצטיטש עלאירעטאמ ןּוא עלאראמ |

 םּוצ סאו ןהעז ןעזּומ רימ ,הּבורמ חכאלמהו רצק ןמזה ליייו טיעמטה דחאו
 רּנ טינ ןיז טעװ רעכלעװ ,ןינּב ןעגילייה ןעזיד ןעלעטש ףיֹוא ןעטסכינ
 ןּוא ם"ש ןענרעל ןעלעװ ןעדיא ּואװ ,הרֹוּת םֹוקמא ךיֹוא רּונ , להוש א
 ןעלעװ ףיֹא .םאטש ןיא גּונעג טנאקעּב זיא םיש הרבח רעזנּוא ,םיקסֹוּפ
 ,עלּוש עלאנאיצאנא ,ימואל .רפס תיּב א להּוׁש רעזנוא ּוצ ןענעדרא ןייא רימ
 , גנוהיצרע עזעיגילער עשיריא א ןעמוקעּב ןעלעװ רערניק ערעזנוא ּואוו

 עגינעי איר ןופ ,ןעמענ איד זא ,ןעסעגרעפ טינ טפראד רהיא רעדירּב
 םימ ןערעװ ןעּבירשראפ ןעלעװ ,ןינּב ןעזיד ּוצ ןערעייטשייּב ןעלעוו עכלעוו
 , םוהטנערּוי רעזנּוא ןּופ עטכישעג רעד ןיא ןעּבאטשנוּב .ענערלאג

 ראפ ןעּביירשרעּפ ךיז ןעלעװ סאוו איד ,רעכיּב יד ןעפא ןעגיל טצעי

 ןּוא םראפטאלּפ ן'פיֹוא רעהא ןעמוק ןּוא ןייז םּוג יֹוזא ןעלאז ,םרעּבמעמ

 גיצנאוצ ןּוא ףניפ ןופ ,ךּוּב רענעדלאג רער טגיל אד ,ןעּביירשרעפ ךיז

 יךּוּב םענערלאג ןיא ןעּביײרשרעּפ רענייא רערעי ךיז ןעק ,רהעמ ןּוא רעלאד

 -עטש רימ רעטניה לייװ ,ןעמלאה ףיֹוא טינ לעיפ םלֹוע םעד ליװ יא

 ןערעלקרע רעכילטייר ןּוא רעמעּב ןעלעו עכלעוו ,רענרער עטמהירעב יד ןעה
 . החטׂש רעזנּוא ןופ טייקניטכיוו יר

 ץאלּפ ףאמ ךיא ןּוא גנולטאזרעפ םוקילּבּפ עהטרעװ יד קנאד ךיא

 .עקנאד ךיא ,םרענרער עגיררעטייוו יד ראפ
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 ןעשידיא א ןּופ גנונפערע םייּב עדער א

 הרוּת דומלּת א טּפיױהרעּביא ןאשומיטסניא
 . גרעּבנעזאר ,ח .א ןופ

 ! ןעמלעטנעשזר ןּוא םעידייל
 ןעמ סאו סעללא טנאזעגסיֹוא טעמּכ ןעּבאה רענדער עגיראפ איד

 רימ רעכלעװ רעד איװ ןאשומיטסניא ןימ א יֹזא ןעגעװ ןעגאז ּוצ טכיֹורּב
 ערעייז ּוצ ןיײז ףיסומ סאו טינ ראג ּבאה ךיא ,טנעפעעג טצעי ןעּבאה
 יא עכלעוו ךאז ןייא ףיֹוא ןעכאמ םאזקרעטפיֹוא ראנ ליו ףיא ,רעטרעוו

 זיא סאד , ןיימעגלא םיא סנאשומיטסניא עשידיא עללא ריפ גיטכיוו רהעז
 םנאשומיטסניא ערעזנוא עלא ןיא טשרעה ןיימעגלא םיא .גנונדרא ועגעוו
 "ביר רעד טרהיפעגנייא טינ זיא תֹורֹוּת דומלּת איד ןיא ,גנונדראנוא עסיורג א
 .רעכיּב להוקס עניטכיר איד ןעמונעגנא טינ ןיא םע ,דומלה רדפ רעגימ
 טינ יז ןעזאל ,גנונדרא ןייא ןעכאמ ןעלעװ ןעטלאו רערהעל איד ןעו
 ןיא ךיֹוא זיא ןעביילגרעד ןּוא ,עטמאעּב ערעדנא םימ ןעראטקעריד איד
 עלא ייּב ,רעטייװ אז ןּוא רעלעטיּפפאה ערעזנוא ןיא ,ןעגאגאניס ערעזנוא
 איד יא גנונדרא :ּפיצנירּפ א אד זיא םלֹועה תֹומּוא איד ייּב ,רעקלעּפ
 ,ןעּבראמש ,ןעהעגרעטנּוא סעלא זּומ גנונררא ענהא .םעלא ןופ עלעעז
 ןערעו רימ ,רּוטאנ עטייווצ א ,ינֹׁש עבמ א גנונדראנוא זיא זנוא ייּב ןּוא
 רּוא ערעזניא ןופ םעישריײעג סע ןעּבאה רימ ,גנונרראנוא טימ ןעראּבעג

 ראגאז גנונדראנוא טשרעה ןעּבעל רעזנוא ןיא ראנ טינ ןּוא ,ןערעטלע רּוא
 ןעמ ףראד ,גנונדראנּוא זיא רומארעטיל רעגיטכיוו רעסיֹורג רעזנּוא ןיא
 עללא ייּב גילייה ריּפ טנעקרענא זיא עבלעװ הרֹוּת עגילייה יד איו רהעּפ
 רעד ןיא ,הרֹוּתּכ רחואמו םדקומ ןיא לענגער א אד זנּוא ייּב זיא ,רעקלעּפ
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 טאה .רעהירפ טהעטש סע סאוו ,גנונדרא עגיטכיר איד אטינ זיא הרֹוּת
 רעטעּפש טהעטמש סע סאו ןּוא רעטעּפש ןהעטׁש טפראדעג להאמ א ראג
 איד הֹּפ לעּבש הרֹוּת רעזנוא ,רעהירפ ןעמּוק טפראדעּב ףילטנעגייא טאה
 םירדס םּכעז איד ,הנׁשמ ירדס השש ןעפורעגנא ןערעװ עכלעװ ,תֹוינׁשמ
 ,גנונדרא ,םירדס ןעמאנ ןעטימ ןעפורעגנא ןייש יז ןערעװ אזלא ,תֹוינׁשמ
 ןעפורעגנא ןערעװ אייז להאווּבא ,הנשמל ררס ןיא לעגער א ףיֹוא זיא
 רהאי ןיא טכענ ייווצ ,גנונדרא עגיטכיר איד אמינ ייז ןיא ףאד זיא םירדס
 ייוצ איד ןענייז סאד ,זיֹוה ןיא ךיז ייּב טסניד סעטאג רעזנּוא רימ ןעכאמ
 רנעבא רעצנאג רעד לייוו ,םירדס ןעפּורעגנא ןערעװ עכלעוו חסּפ ןּופ טכענ

 טכאמעג ןיֹוׁש זנּוא טאה ןעמ ,גנונדרא עסיוועג א ןיא ןערעװ םרעייפעג זומ

 ,ץחי .םּפרּכ ,ץחרּו ,ׁשדק :ןעהענּוצ לאז גנונדרא איד יֹזא איו םינמיס
 רעּביא הכרּב ףאמ ףאנרעד ,רנעה יד שאװ ףאנרעד ,ׁשּודיִק ףאמ רעהירּפ
 איד איװ םינמיס ןייק טכאמעג טינ רעּבא טאה ןעמ ,טראפ אז ןּוא םּפרֹּ
 ,הציּב איד ,הרעק רעד ןיא ןעגיל סאו ןעכאז איד ןיא ןייז לאז גנונדרא
 םיקסוּפה ןיִּב תקולחמ א אד ןיֹוׁש זיא ,סּפרּכ איד ןּוא רֹורמ איד עֹורְז איד
 סאר ןערהאי רעדנעזיֹומ ןיֹוׁש ,הָרעק רעד ןיא גנּונדרא יד ןייז לאז סע איו
 :הרֹוּת רעד ןּופ תֹויִׁשֹרּפ רעיפ ךיז טניפעג םע עבלעוװ ןיא ןיליּפּת ןעגייל ןעריא

 טינ םֹויה דע ןעט סייװ ,עֹומׁש םא היהו ןּוא ,עמש ,ףאיבי יּכ היהו ,ׁשדק
 ףאנ , םיּתֹּב איד ןיא ןעניל ןעלאז תֹויִׁשרֹּפ איד איו גנונדרא איד
 ראנ ײז ןעּבאה רימ איװ גנונדרא רעד ןיא ןעניל יײז ןעזּומ ,ףאנ יישר
 ץכאנ .עֹומֹׁש םא היהו ,עמש ,ףאיבי יִּכ היהו ,ׁשרק :טנאמרעד סאוו
 היהו טימ ןא ךיז ןעגנאפ סאוו תֹויִׁשרּפ ייוצ יד ןעניל ןעזומ ,ףאנ םּת ּוניִּבר
 :עטש ןערעדנא םייּב ןּוא ,ׁשרק ןעגיל לאז רנע ןייא יײּב ןּוא ,ןעטימ ןיא
 -עגכאנ ןוא ןעהעועגרעּביא םיװעג ןעמ טאה סםיֹורא זיא הקֹולחמ יד תעשֹּב
 ,טראד ןעגיל תֹויִׁשרּפ איד איװ ןהעז ּוצ ,ןיליפּת ראּפ רעדנעזיֹוט ןיא טכוז
 רעד םאה ןעמ םאד אז ,גנונדראנּוא ןייא ללארעּביא ןעוועג זיא סע רעּבא
 ןעדיא עגיניא סאו ףױ טמהענ ןופרעד ןעסיװ טנעקעג טינ ראג ןּופ
 ש-יישר ףאנ טכאמעג ןעניז עכלעװ ענייא ,ןיליפּת ראַּפ ייווצ ןענייל
 פאה ךיא ,גנורעדראפ ס-םת טּבר ןככאנ ערערנא איד ןּוא .,ןעגנורעדראפ
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 םרימסיסקע סע עכלעוו גנונדראנוא ןּופ עליפשייּב עגינייא ךאנ ןעגניירּב טנעקעג
 גילייװגנאל םינ ליו ףיא רעּבא ,ןערהאי עניּבייא ןּופ קלאפ רעזנוא יב
 איד ןעגייצ רעּכיא ןעלעװ עליּפשייּב עגינייו איד סאד ןעכער ךיא = ,ןייז
 רעהאד ,עכאז עכילנהעוועג רהעז א זנוא ייַּב זיא גנונדראנּוא םאד רערעהוצ
 ערעזנוא ןּופ ןעפאשּכא רעלהעפ ןעזעיר ןעּבעג עהימ עלא ךיז רימ ןעלליוו
 ,ףאז עמּוג א םלֹועה תֹומּוא איד אייּב ךיז ןענרעל ןוא םנאשומיטסניא
 ןעשיוצ ,ןוהמ ּוצ סאד זנּוא ןעהטאר ןּוא זנּוא ןעּביֹולרע םימכח ערעזנּוא
 ןעניפעג טגאזעג תֹואיבב טאה לאקוחי איבנ רעד סאו תֹואּובנ איד
 מפארטש האובנ ןיא ,ערעדנא איד ענייא רתֹוס ןענייז סאוו .אייווצ ךיז
 ןעמהאכאנ יז םּוראװ ,םתיׂשע םכיתוביבס רֶׁשֹא םיֹווה טּפשמכו ןעדיא יד
 רע ט'רסומ האוכנ רערעדנא רעד ןיא ןּוא ,רעקלעפ ערערנא ןּופ עצמעזעג יד
 םינ ןעוהט יז םּוראװ ,םתיׂשע אֹל םכיתֹוביבס רֶׁשֹא םיֹונה טּפשמכו יז
 סאד רומלּתה ימכח איד סע ןערעלקרע ,ןעוהט רעקלעפ ערעדנא איד איו
 אֹל םהּבש םינקותמכ ,םתיִׂשֲע םהבש םילקליקמּכ יז טפאדטׁש איבנ רעד
 ,רעקלעפ איר ןּופ םיגהנמ עטכעלש איר ףאנ טוהט ןעדיא רהיא ,םתיׂשע
 ףז ןעפראד רימ ןּוא רימ ןענעט עטּוג איד אולא ,עמּוג איד טינ רעּבא
 רעטסעווש ןּוא רעדירּכ עּביל ףיז רימאל ,םלֹועה תֹומּוא איד ןּופ ןענרעל
 םעיינ א ןעגניירּבניירא טעו סאד ,םלועה תֹומּוא איד ןופ גנונדרא ןענרעל
 . ץנעטסיסקע רעייז ןערעבז טעװ ןּוא םנאשומיטסניא ערעזנוא ןיא ןעּבעל
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 ,הרוּת דומלּת א ןופ טסעפ-סגנּונעפערע ןייא וצ
 ,ןיגאד .ה 0 ןופ

 ! ןעררעה ןוא ןעטאד עהטרעוו עניימ
 דומלּת רעזנוא ןופ טסעפ-סגנונעפערע רעד וצ טלעמאזרעפ אד ןענייז רימ

 -עג ונוא זיא ,טייברא עטנניירטשעגנא ןוא עהימ לעיפ ףאנ ,עכלעוו ,הרוּת
 טנעקעג זיא םע ןעװ ךיז ןעּבאה רימ איװ רעטייוו לעיפ ןעגניירּב וצ ןעגנול
 -עג גנאפנא םעד רּונ ןעּבאה רימ זא ,ןעסיו רימ ןעפראד ךאד ,ןעלעטשראפ
 רימ ,ןאהמ וצ ןעּבילּבעג זנוא ריפ זיא טייּברא לעיפ רהעז ךאנ ןוא ,טכאמ
 רעד ןוא ,רעדניק איד ריפ ץטאלּפ ןעטקניירשעּבא ראנ עלייוורעד ןעּבאה

 רהעז ךיז טרעסערגרעפ טייקשידיא ןיא רעדניק ןעטכיררעטנוא וצ גנאלרעפ
 ּוא ,ךז ןעטעּב ןוא רעדניק עמערא זנוא וצ ןעמוק גאט ןעדעי ,קיאטש
 ןעזייווקירוצ יז רימ ןעװמ רעדײל רט ,ןענרעל ןעמהענניירא יז לאז ןעמ
 - יז ריפ ץטאלפ ןייק ןעּכאה רימ לייוו

 -עג ןיּב ףיא ןעװ ,לחאמ םערעי ,ןעררעה ןוא ןעמאד עניימ  ,רעּבא

 -ניירא םהיא לאז ןעמ וזא טעּב רעכלעװ ,דניק א ןעגאוטנע אוצ ןעגנואווצ

 ,ץראה קיטש א ּבא רימ אייּב ךיז טסייר , ןענרעל םוצ ןעמהעג
 א טימ ױרפ עמערא ןייא ןיירא רימ וצ טמוק סע ,ראפ ךיז םלעטש

 רומלת ןיא ןעמהענניירא לאז ךיא זא םעּב ןוא דנאה ן'פיוא דניק ןעדנעגייז

 טיז רעד ייּצ םרהיפ איז ןעכלעװ , יאַּב ןעגירהאי ןייאנ רהיא ,הרות

 ןייא ןעּבילּבעג זיא איז זא ,אז טלהעצרעד ןעניוא איד ןיא ןערהערמ טימ
 ןעגנואווצעג איז זיא ךאווש ןוא קנארק זיא איז להאווּבא ןוא הנמלא עמערא
 -אַּפשּבא טינ ןעק ןוא ךאלרעדניק עניילק 8 ערהיא ריפ ןעכאמ וצ ןעּבעל ַא

 רעטיײװ :ז טלהעצרעד--ןַאמ רהיא , .דניק רהיא ריפ ן'יּבר ַא ףױא ןער

 רעניצנייא ןייז ןוא דיא רעכילרע ןייא ןוא ןדמל א ןעוועג זיא---גידנענייוו

 ריפ גנילּבעיל ןייז , דניק ןייז ןעכַאמ וצ ןעוועג זיא ןעּבעל ןייז ןיא ןעּבערמש
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 טאה רע סאו ,םעלַא ןאטעג םאה רע ,ןוא ןעוועג ןיא רֶע איו , ןעדיא ַא

 ןפ םעפש ןעמוק טנעלפ רע . ןעריפוצסיוא שנואוו ןעגילייה ןייז , טנעקעג

 רניק ןייז טימ ןעמענ רלַאּב ךיז טנעלפ ןוא ןעבָארּבוצ ןוא דימ טייּברא רעד

 יוצרעד עדנע ןייא םכאמעג טאה םיומ רעמאזיורג רעד רעּבָא .הרֹוּת ןענרעל

 יסיוא םהיא טאה רעמָאּפ רעגילעז ןייז סאוו ,דניק סָאד טסעגרעפ טצעי ןוא

 ןעק שנואוו רעגילייה ס'ןַאמ ןעטּבילעג ןיימ איו העז ךיא ןעו ןוא ,טנערעלעג

 . ןעגארמרעּבירא םינ סאד ךיא ןעק ןערעו טריפעגסיוא טינ

 ---! ןעררעה ןוא ןעמַאד עניימ , ָאזלַא

 "רָאפ ןיילא ךיז טנעק רהיא ןוא , גָאמ ןעדעי ןעפערט עלעפ עכלעז ַא

 ךאז עגיצניא איד .ןעגאזטנע וצ אייז ןָא טמוק רימ רעש איו ןעלעטש

 ןוא ןעמאד עניימ , ךייא וצ םוראד רילעּפַא ךיא ,טלעג זיא טלעפ זנוא סאוו

 ןייז לעיפיוװ רעדעי ןעּבעג ןוא ןעגאזטנע טינ ךיז לאז רענייק סאד ,ןעררעה

 יד ןערהיפסיוא רימ ןענעק עפליה רעייא טימ רָאנ ןעד ,ןייז טעװ טייקכילגעמ

 ןעגניירב םעװ עכלעװ ןוא ןעגנאפעגנא ןעּבאה רימ עכלעוו ,טייּברא עלעּבָאנ

 ימרפּב טראטש רעזנוא ןוא ללּכג ןָאיצַאנ רעזנוא דובּכ לעיפ
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 ,טעקנאּב הרוּת-דומלתא ייּב
 ,רלעפנעזָאר סירָאמ ןּופ

 ! עדניירפ עהטרעוו עניימ
 איר ןענעק לָאז רע ידּכ עירָאטסיה ןענרעל ּוצ ביוחמ זיא שנעמ רעדעי

 רעד ןיא רג ַא זיא עטכישעג-טלעוו איד טינ םרידומש סָאװ רעד .טייהשנעמ
 טגנעה ןוא ,דעילגטימ ַא ןיא ןיילַא רע עבלעוו ןּופ טּפַאשללעזעג רעבילשנעמ
 -ָאטסיה .רבא רעטדיֹוט ַא איו רעּפרעק-טלעװ ןעדנוזעג ןּוא ןעסיֹורג םעד ןָא
 ןופ טנעמַאדנּופ רעד ןּוא ןעסיוו ןעכילשנעמ ןּופ ךלימ-רעמּומ איד זיא עיר
 , םירּומיל עלַא

 לעטיּפַאק ַא ןיא לֹורגה םי ןּופ דֹוס רעד טנעיל רעסַאװ ןעּפָארט א ןיא
 ןופ טפנוקּוצ איד ןּוא טייהנעגנַאגרעּפ איד טגינייארעפ זיא עטכישע ג-טלעוו
 ןהּז ןעגיצנייא ןייז טרהיפעג טינ טלָאװ וניבא םהרבא ןעװ .,תֹורֹוד עלעיפ
 ,יוענישיק ןיא הדקע איד ןעװעג טינ טכיילעיפ טלָאװ הדקע רעד ּוצ קחצי
 טפייקעג טינ טלָאװ בקעי ןעװ ,קָאטסילַאיּב ןיא ןּוא סעדָא ,לעמָאה ,וועיק
 רנעזיֹוט ןּוא ףּוס םי:תעירק ןייק ןעוועג םינ טלָאװ לערמעה ענעדייז ַא ן'ףסֹוי
 רימ ןעוו ןּוא ,גָאמ ןעגיטנייה ףיֹוא זיּבכ ךיז ןעדיינש סָאװ ,תֹועירק ערערנַא
 יךֹל היהי אל ...יכנא, םעד טרעהעג טינ עּפעטס רעשיּבַארַא רעד ןיא ןעטלָאװ
 איד ןּוא ,רענייּב ּוצ ןּוא רענייטש וצ טנעידעג טלעװ עצנַאג איד ךָאנ טלָאװ
 ןָאדנָאל ,ןעילרעּב ,ןעיװ ,זירַאּפ ןופ ןעטנעמַאלרַאּפ איד ןיא עטנעדרָאע גּבֶא
 .ןערעטלערוא ערעייז יװ יֹוזַא "םיזעּב ַא, ּוצ טקוּבעג ךיז ןעטלָאװ ןָאטגנישַאװ ןּוא

 -מַא רע זיא עטכישעג-טלעוו ןייק ןענרעל טינ ןעק שנעמ ַא ּביֹוא ךָאד
 .קלָאפ םענעגייא ןייז ןּופ עטכישעג איר ןענרעל ּוצ טעטכילפרעפ סנעטסגינעוו

 ןעסיוו ּוצ דניק סָאד ןעמ טנרהעל סלהוקס-קילּבוּפ רעקרָאוינ איד ןיא
 ןעמ .טעק יט-ייא-יס ייּב ךָאנ טלַאה סָאד ןעו ,ןעוועג זיא ןָאטגנישַאװ רעוװ
 ןָאיצַאנ ןייז ןּופ עטבישעג רעד טימ ןעכַאמ ּוצ טנַאקעב דניק סָאד ןָא טּביֹוה
 ."עטכישעג , טרָאװ סָאד ןעדיירסיֹוא ךָאנ ןעק רע רעדייא

 -ערטש וצ טיירעּכ רעמיא זיא שנעמ ַאזַא סָאװ ,רעדנּואו ןייק זיא םע
 ףס ַא טגייצעג םהיא טָאה עטכישעג ןייז לייוװ ,דנַאל ןייז רַאפ זלַאה ןייז ןעק
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 ,םענּורּב םעד ןּופ גנורעטסייגעּב ןייז טּפעשעג טָאה רע .עלעיפשייב עלעּבָאנ
 .ןעּפַאשעג םהיא רַאפ ןעּבָאה רעקירָאמסיה ענייז סָאװ

 ענעגייא ענייז טינ ןעק קלָאּפ ןייז ןּופ עטבישעג איר טינ ןעק סָאװ רעד
 ןייז טיירעּב רעמיא זיא רעכלעזַא ,ןײלַא זיא רע רעװ םינ סייוו ןּוא ןערעטלע
 ץלָאטש סָאװ טימ טינ טסייוו רע לייוו ,ןעהמַארעּפ ּוצ ,ןעזָאלרעּפ ּוצ קלָאפ
 ,ןייז .ּוצ

 ןּוא םלעוו רעד ןיא עױעָאּפ עטסכעה איר ןעּבעירשעג טָאה השמ ןעוו
 םער ןעסעגרַאפ טָאה סָאװ ,קלָאּפ ןייז ןהָאמ רסּומ ַא טלָאװעג טרָאד טָאה
 םלוע תומי רוכז, :עטכישעג רעד וצ ןעדנעוו םהיא ךיז רע טסייה ,רעפעשעּב
 ןּופ ךיז געילק ,טײהנעגנַאגרעפ רער ןָא ךיד רעניארע) "רודו רוד תונש וניב

 גערפ) 'ךל ורמאיו ךינקז ךדגיו ךיבא לאש, (עטרעדנּוה-רהַאי ענעסָאלּפרעּפ יד
 יז ןּוא עטרהעלעג ענייר ןעגָאז ריד ןעלעוו יז ןּוא רענעמ עסיֹורג ענייד ייּב

 טצעי ןיא סָאד סָאװ רַאּפ ןעסיו טסליװ אּוד ןעװ (ןערהעלקרע ריד ןעלעוו
 םוהטרעטלַא ןעהָארג ןיא ןעפעיטרעפ ךיז וד טזומ ןַאד שרעדנַא טינ ןּוא יֹוזַא
 .תֹומּוא איד ןופ גנולקיווטנע איד ּוצ ןערהעקמּוא ךיז ןּוא

 רעד רַאפ רעד ןוא תֹועידי עלַא אוצ לעסילש רעד ָאזלַא זיא עטכישעג
 יז ןוא ןופ רעד ןעסייוו רעקלעפ עטריזיליוויצ איד .דומיל רעטס גיהטיֹונ

 ,עירָאטסיה רעדניק ערעייז ןענרעל
 לָאז םירדח ןוא ,תֹורות-דומלת ,תובישי ערעזנוא ןיא זַא ןעהעז רימָאל

 ,"וישרודו רוד רוד, רעד ,"םידוהיה תומחלמ, איד ןעניפעג ךנ"ת ןעּבעג ךיז

 עשידיא ןּופ רעכיּב ערעדנַא ןוא שיאערּבעה ןיא ןעדוי רעד עטכישעג םיץטמערג
 "ניק ערעזנוא ןעלעוו םעד ןהָא לייו ,עטכישעג עשיריא רעּביא ןוא עמכישעג
 טרַאװנעגעג רעייז ןעריטקעּפסער טינ ,טייהנעגנַאגרעפ רעייז ןענעק טינ רעד

 ,טפנוקוצ רעייז ןעיֹורט טינ ןוא

 -כישעג עשיריא ןענרעל ןעלָאז רעדניק ערעייז זַא ןעהעז ןעלָאז ןערעטלע

 -עילגמימ עיירמעג ןעּביײלּברעּפ ןעלָאז ייז גנונּפָאה ַא ןיא ןַאד רונ לייוו ,עמ
 ,ןעריא .הנומא רעייז טכייל איֹזא ןעזָאלרעפ טינ ןוא קלָאּפ רעייז ןופ רעד
 !עמכישעג עשיריא יר טנערעל
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 .ערער ןאשיינימאזקע
 . הרות דומלת ןופ רעּבכמעמ ןעסייה א ןופ

 ן ,ּב ןופ

  םּוקילּבופ סעהטרעוו

 סאד ויא ,לאה ןעועיד ןיא םכאמעג ןעּבאה רימ סאוו ,ןעמאזקע םעד
 -םעמ א זיא ףייא ןופ רעדעי זא ּביֹולְג ףיא) רהיא ,ןענעװ דֹובּכ רעייא ןּופ
 ּבא ךיא ראפ לאז ןעמ טנעידרעפ טאה (הרֹות דומלת רעזנּוא ןיא רעּכ
 -סיוא ןעטסאק ףױ טזאל רהיא סאו ,טלעג רעייא ראפ ןֹוּבׁשחו ןיד ןעּבעג
 ףייא ןּופ םענייא ןעדעי ,ןאשייקאל רעזנּוא ןיא לוקס ּורּביה איד ןעטלאהּוצ
 ןּוא םירדנ ,סנאשיינאד ערעדנא ךיֹוא , םּויד עכילרהעי איד רעסיוא טסאק
 ךייא ןעגייצ ּוצ טכער איו רהעמ טינ זיא סע ןּוא .לוקס רעד ףיֹוא תובדנ
 .קעוצ רהיא טכייררע םאה הקדצ רעיא זא

 .ןעססאלק ענערעישרעפ איר ןופ רעדניק איד טרעהעג טאה רהיא
 ישעג יז טאה ןעמ סאו ,ןעגארפ עלא ףיֹוא טרעפטנעעג ןעּבאה ייז איו

 םעד זיּב 'ּב 'א טימ ןא ףיז טגנאפ םע ּואוו ,סאלק ןעטסנעלק םעד ןופ ,טלעמ
 ,ארמג תולחתה ןוא קודקד ,ף'נת טימ ךיז טנידנע סע ּואו ,ןעטסכעה
 ראנ ףױ םאה ןעמ איו טנעכיײצעגסיֹוא רעדניק עלא ךיז ןעּבאה

 לע רעלליש איר ײּב ןעועלעג טרעװ ירבע איר . ןעשניו טנעקעג

 ,שילגנע ןייר ןיא טצעזרעּביא ןערעװ םיאיבנ ןּוא שמּוח רעד ,קּודקד יּפ
 רער ףאנ רעלליש עזעיר ּוצ ןעּבעגעגרעּביא טרעװ קודקדה יללכ עגיהמיונ יד
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 -רעּביא ןּוא ןעּביירשּוצנא עדנאטשמיא ןענייז יז זא אז ,עדאהטעמ רעטסעּב
 עלא .ןעויירג ענהא ׁשיאערּבעה ןיא שילגנע ןופ ץטאז א ןיילא ןעצמעז
 איד ײז ןעסייװ ףיֹוא ,טנעכייצעגסיֹוא רעדניק איד ןענעק ןינהנה תֹוכרּב
 ןיא ףירגעּב ןעשביה א ןעּבאה יײז ןּוא םיבומ םימי עלא ןּוּפ גנּוטידעּב
 הקדצ רעיא סאו ,טםכורפ איד זיא סאד ןּוא ,עטכישעג רעשיריא רער
 !טכארּבעג טאה

 םעד טימ ןיֹוׁש ןעניײז רימ זא טינ טניימ ,רעדירּב עּבעיל רעּבא
 ןיא גנוהיצרע רעדניק איד ןעטכארמעּבנא לאז ןעמ ןעװ ,תמא ,אֵצֹוי
 רימ ןעּבאה ,עניטצעי איד ןּוא קירּוצ רהאי ןהעצ ןּופ טדאמש רעזנּוא
 וא ,ןענעכערעּב ףױ ןעלאז רימ ןעװ רעּבא ,טרימיפארּפ לעיפ רהעז
 ןערהאי ערעיײז ןיא רעדניק ןעּבאה ,המאמייה רעטלא רעד ןיא ,לאמ א
 ראנ ףױ רימ ןעּבאה ,תופסות טימ ארמנ םאלּב ירד טנערעלענ ןיֹוׁש
 ,גלאפרע ןעניטצעי םעד טימ ּוליִפא ןעמענ ּוצ רעּביא סאוו ,םינ

 רעדניק איד ןעּבאה םײה רעד ןיא ,רעדנּואװ רעד זיא סאוו ןּוא

 ןיא אד רעּבא .טסּואװעג טינ ,רדח םעד רעסיֹוא ,ליקס רעדנא ןייק ןופ
 םעד ןיא גאמ ןעצנאג םעד ןענניירּברעפ רעדניק איד ּואװ ,אקירעמא
 ןרעטסניפ םעד ןיא רע טהעג םדנעבא ןיא ןּוא ,לּוקס קילּבאפ ןעניטכיל
 ענעי ןּוא הדמתה ענעי ןעגנאלרעפ ראג יז ןופ ןעמ ןעק איו ,רדח

 פ מאהענ ןעּבאה ייז סאוו הלועפ

 עשיריא רעזנוא ןּופ ענאל איד ןערעסעּברעפ ּוצ םּוא רעדירּכ אזלא
 ,ןערהיפסיֹוא טינ ןענעק רימ ּכיֹוא ןּוא ,ןעלטימ ןעכוז רימ ןעזּומ  גנוהיצרע
 םּוצ רימאל ,גאט ייּב שידיא ןענרעל ןענעק ןעלאז רעדניק איד זא
 אייז ראפ ןייז ןעלאז ןעדנוטש-סדנעבא איד זא ,אייז ראפ ןעכאמ ןעטסגינעוו
 ,לוקס ּורּביה עגימכיל א אייז ראפ ןעיֹוּב ןעפראד רימ ,םעווקעּבכ רהעמ
 רךומלת רעזנּוא ,ןענרעל ןהעג ּוצ קֶׁשח א ןעמעננא איז לאז םע ּואח
 ןופ עפליה איר מימ ףאד ןוא ,רעטסניפ ןּוא גנע ןּוא ןיילק זיא הרֹוּת
 ןאשייקוידע ףא דראּכ ןּוא לאּפיסנירּפ ןּופ החנׁשה איד ןּוא רערהעל עמונ

 רערניק טרעדנוה עכילמע ןעּבאה רימ וא ,םכארגעג םייוו יֹזא רימ ןעבאה
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 רעיז ןעּבעיל ןּוא טאג ןייא ןיא ןעּבֹױלג עבלעװ ,ןעדיא ראפ טפאמעג

 רימ ןעװ ,טירשראּפ ןּוא סערגארּפ רעד ןייז ןיֹוׁש טעװ םיֹורג איו ,קלאפ

 רהעמ ןעּבאה טעװ טסייג רעייז ּואװ ללאה ןעגיטכיל א ןעּבעג יז ןעלעוו
 . ןעלקיווטנע ּוצ ףיז טייהנענעלעג

 םעד עטייה רעיה ןעטלאהענּפא רימ ןעבאה קעװצ ןעזעיד ּוצ ןּוא

 רעיינ א ןופ טייקנידנעהטאנ איד טהעטשרעפ ןּוא עלא טהעז ,ןעמאזקע

 ראנ ,רעדניק רעטרעדנוה ריפ םינ ץטאלּפ ןייז לאז סע ּואװ ,לוקס ּורּביה
 א ןעמיקעּב ּוצ טיהנעגעלעג איר ןעּבאה ןעלאז עלא ,עדנעזיֹומ ראפ

 , גנוהיצרע עשידיא עטכער

 יעכאז יירד ןעּבאה ןעמ טכיֹורּב לוקס ּורּביה עיינ א ןעיֹוּב | ּוצ ןּוא

 הּכרמה רדחא !סטעקאּפ ערעייא רעדירּב טנעפע !טלעג ןוא טלעג ,טלענ

 -ילק ןא ןעמענ רימ ,ףאנ רנאמש ןייז ףאנ רענייא רעדעי ! טיעממה רחאו

 םנאז ,םּוג ךיֹוא םירדנ זיא תֹובדנ ןייק טינ וא ןּוא ,עסיֹורג איו תֹובדנ ענ
 ראפ ןּוא ךיז ראפ זיֹולּב טינ רהיא טהּוט םאד לייוו ,ףיז טּביירשרעּפ ,ּוצ

 ןעמאנ רעיא ןּוא ,םוהטנעדוי ןעצנאג ן'ראפ ןרעדנאז ,רעדניק עמירא איר

 טפנוקוצ רעד ןּופ עטכישעג רעשיריא רעד ןיא ןערעװ ןעּבעירשרעּפ םעוו
 .ןעבאטשבּוּב ענערלאג טימ אקירעמא ןיא

 ,רֹור ןעגיטפנוקוצ םעד ןעיוּכּוזפיֹוא רעדירּב םפלעה
4 
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 ,גנוגאוקנאד

 ,ןעדארעמאק ענייז ןופ ןעמאנ ןיא טדער לוקס ורביה א ןופ רעליש א

 , באז ןּב ןֹופ

 !רעטעהטלהאוו ןערעה עהטרעוו

 םּוק להוקס ּורְּביה רעזנּוא ןופ םירבח עניילק עניימ יּופ ןעמאנ ןיא
 ,רעמיא זנוא םימ טוהט רהיא סאוו ,סעטּוג סאד ריּפ ןעקנאר ךייא יא

 ןרעמלע עמירא ןעּבאה ונּוא ןּופ עגינייא ,רערניק עמירא ןענייז רימ
 -רע עשיריא ןייא רעדניק ערעייז ןעּבעג וצ עדנאטשמיא טינ ןענייז עבלעוו
 -לע ענייק ןעּבאה .,םימֹותי עכילקילגנוא ךאּבענ ןענייז עגינייא ןּוא = , גנוהיצ
 -םעּב ףיא ןעװ ןוא ,ןעגראז יז ריפ ףיז ןעלאז סאו ,עדניירפ ןּוא ןרעמ
 טעדנירגעג טינ טלאוו רהיא ןעװ ,ןערעװ זנּוא ןופ טלאוו סאוו ,ףימ טכאר
 ,דנעסיוונוא ןעבילּכעג ףאד ןעטלאו רימ ? לחיקס איד ןענעװ טרעזנּוא ןּופ
 -אמשרעפ טינ ןעטלאו רימ ,טראוו שידיא א טסואוועג םינ ןעמלאוו רימ
 -נוא ןּופ ףירגעּב עטסנעלק איד םאהעג םינ ,ןעשטיימרעפ ּוצ קּוסּפ א ןענ
 -עג זנוא ןּופ טלאוו סעלא ,עטכישעג רעזנּוא ןוא ןאיצאנ ןּוא ןאינילער רעז
 רעדא רהעמ רימ ןעהעטשרעפ ,ןעקנאדרעפ ּוצ ףיא ראנ .דמערפ ןעוו
 קלאפ א ראפ סאוו ּוצ ןּוא ןענייז רימ רעװ ןּוא ןענייז רימ סאו .רעגינעוו
 עטּוג רהיא ,ןעצמעש ןעפאד רימ ןאינילער עכלעוו ןּוא ןעגנאלעּב רימ
 ּוצ םעלא ,ןענרעל ּוצ סעלא טייקכילגעמ איד ןעּבענעג זנוא טאה ,ןעשנעמ
 ןעצנאלפ סאוו ,רערהעל עטּונ ּוצ ןעּבענעגרעּביא ונּוא טאה רהיא ,ןעסיוו
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 יא ןייז ןעלאז רימ ,רעצרעה ערעזנוא ןיא ןאיצאנ רעזנּוא ּוצ עּבעיל ןייא
 טציטש עצטימש רעכילטסייג רעד רעסיוא ןּוא ,ןעטייל ּוצ ןּוא טאג ּוצ ןער
 רעכיּב ןּוא רעדיילק ןּוא ףיִׁש זנוא טיג רהיא , לעירעטאמ ךאנ זנוא רהיא
 .ןענרעל םּוצ

 ןעסעגרעפ רימ ןּוא שיראנ יחא לאמ סעכנאמ ךאנ ןענייז רימ ןּוא
 איד ןערעגרע רימ .טכעלׁש ףױא ףיז ןערהיפ רימ ןּוא עלייו א ףיוא ךיז
 ראנ ,טייקשיראנ רעזנּוא ּבעיל ּוצ סעלא ,ךיז ןעשיווצ ךיז ןעגירק ,רערהעל
 זנוא טּכירמ רהיא ,םינ זנוא טפארטשעּב ןּוא זנּוא ּוצ םּוג יוזא םייז רהיא
 ןעלאז רימ זא ,ןערהעלקרע ּוצ זנּוא רהיא טיג ןעמּונ טימ ראנ ,םיורא םינ
 -עּברעפ רימ ןּוא זנּוא ףיוא ןעקריו רעטרעװ ערעייא ןּוא ,ןערעסעּברעפ ךיז

 עקאט ךיז ןערעס
 ןעקנארפא ףייא ןעד רימ ןענעק ,זנוא ראפ רהיא טּוהט סעלא סאד

 -סיוא ךימ ןעּבאה ןעדארעמאק עניילק עניימ ראנ {וליּפא קלה דנעזיומ א
 סאוו ףיא ראפ ףיא גאז ,ןעדייר ןענעװ טרעייז ןּופ לאז ףיא ,טלהעוורע
 : ןעסייהעג ןעּבאה ייז

 ראנ ףיז ןעלעװ רימ ,םינ רימ ןענעק ףייא ןעקנאד ,ןעשנעמ עטּוג
 -גילער רעזנוא ןעּבעיל ןּוא ,קׁשח טימ ןענרעל ,טּוג ןייז ּוצ ןעגניירטשנא
 ,ונּוא ןופ רהיא טגנאלרעפ סאד ראנ לייוו ,ןאי

 ראפ ףייא לאז טאנ ,רעטעהטלהאו ערעייהטמ ןּוא עטוג ,רהיא ןּוא
 ענעגייא ערעיײא ןיא תחנ ןהעז טלאז רהיא םילפּכ לפּכ ןעלהאצעּב סעלא

 ףייר ןייז טלאז רהיא ,עדמערפ ןעניז ןיא מאה רהיא סאוו ראפרעד רעדניק

 | ,רנוזעג רעמיא ןּוא ךילקילג ןּוא
 !ןעשנעמ עמּוג ,ןעשנעב ףייא לאז טאג
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 ,ברה דובכל
 בר םעיינ םעד אּוצ ערהע ןיא טעקנאּב א ייּב ערער א
 . ןעטונעגנא טםאה עדניימעג א רעדא טדאמש א ןעכלעוו

 1 ,ב ןופ

  גנולמאזרעפ עהמרעוװ ןּוא יתֹוברּו ירֹומ
 ,זנוא יײּב טסאג םענעּבאהרע ןּוא ןעגיטכיוו א רהעז עטייה ןעּבאה רימ

 -לא רעד ןיא ןעמאנ ןעסיֹורג א ךיז ףאנ ןעזאלעג רעּביא טאה סאוו ןאמ א
 איד ייּב טכאמעג טּבעילעב טייצ עצרוק א ןיא ףיז טאה ןּוא טלעװ רעמ
 המכח ןּוא הרֹוּת ןיא תֹולדג ןייז רעסיֹוא לייװ ,טלעװ רעיינ רעד ןיא ןעדיא
 תֹובֹומ תֹודמ םימ טּכאנעּב ףאנ רע ןיא ,רֹודה ילֹודג איד ןּופ רענייא םלא
 -עייהט רעזנוא ,רֹורה לֹודג ןּוא ןֹואנ א ראפ טסאּפ סע איו ,םימש תאריו
 ײּב ןיא רע ,אטילׁש .... יּבר ןֹואנה םֹולֹׁשֹה םכחה ברה זיא טסאג רער
 ,קילג סאר טאהעג ןעּבאה רימ לייוו ,בֵׁשֹוּת א ְךיֹוא רעּבא ,טסאנ א זנּוא
 יי רעזנוא ןיא בר םלא ןערעװ טלהעוורע לאז רע

 -ייא ןעדייר ּוצ ףימ ףיא ּביֹולרע טסאג ןעטּכעילעּב רעזנּוא דֹובכל ןּוא
 ,רעטרעו עגיג

 ןופ לארטש א ןּוא ןעצנעלג רעטכיזעג סנעמעלא זא העז ךיא ,יתֹוּבר
 וא ,עלא ןעלהיפ רימ .םינּפ רעדעי ףיֹוא ןעסאנעגסיֹוא ןיא דיירפ ןיתמא
 ,ןעטּוג םּוצ גנורעדנערעפ א ..זנוא ייּב ןערעװ טעװ .גנורדנערעפ א םעּפע
 -אוועג ןעסאגעגניירא זיא סאוו ,,המומ איד ןּוא גנורעטסיײגעּב איר העז ךיא
 ןופ ןּוא גאמ םעד ןופ ,רעצרעה ערעזנּוא ןיא ןּוא םּולּב רעזנּוא ןיא ןער
 בר סלא ןואנ ןעטּכעילעּב רעזנוא ןעמּונעגנא ןעּבאה רימ סאוו ,העׁש רעד
 ןעראוועג ןעסאגעגניירא ויא םוהטנעדי רעד  ןעגייווצ עללא ןיא }  .., ןיא
 -בּפ ןעשידיא םעד ןּופ שמיינ רעד טבעלעגּבא טאה סע ,ןעּבעל רעייג א



 290 רענדער רענאקירעמאישידיא רעד

 טאה ףיִׁש רעזנוא זא ,ׁשֹחֹּב טהעז ןעמ ,טלהיפ ןעמ ...רעזנּוא ןיא םּוקיל
 ,ןאטיּפאק ןעטוג א ןעמיקעּב

 סייװ סאוו ,ןאטיּפאק ןעטּוגוא טאה עכלעוו ףיש איד זיא ךילקילנ ןּוא
 רער ןּוא גיֹוא עפראׁש איר ,םי ןרעּביא גירנעמיווש ןעהעגעּב ּוצ ךיז איו
 ,תֹוּבמ עללא סיֹואראפ ןיא טיהרעפ ןאטיּפאק ןעמּוג א ןּופ חמ רעקנילפ
 איו רעמיא סייוו ,בר רעמּוג א ןּוא ,קילגנּוא ןייא ּוצ ןערהיפ ןענעק עבלעוו
 ןּופ סעילאווכ ןּוא ןעללעוו עכילקערש איר ןּופ םּוהטנעדּי םאד ןעמיהרעפ ּוצ
 רעזנּוא ןעצרימש ןּוא ןעגנילשנייא ןעליוװ עכלעװ ,טלעװ רעטריזיליוויצ רעד
 , הנּומא רעזנּוא -- ףיִׁש

 ענימנייה ןיא םּוהטנעדי ןּופ עגאל איד זיא גידיארֹומ רהעז ףילקערש
 םעד טמאצעגּבא םאה סאו ,דנאוו רעש'יזעניח רעסיֹורג רעד ןיא .ןעטייצ
 -סיֹוא ןענייז ןערהאי רעטרעדנוה ןופ ףיֹולרעפ ןיא רעקלעפ עלא ןּופ ןעדיא
 ןּוא ,ןיא םיֹק ףז טלאה טנאװ עצנאג איד ,רעבעל עסיֹורג ןעבארּבעג
 ןּופ םייונעסאמ טפיולמנא ןעמ ,זנּוא ןּופ ךיז םרעטייוורע דנעגּוי רעזנּוא
 םעד ןּופ ,טנערוקנאק ןעגירלאווג רעזנּוא ןּופ רעגאל םעד ןיא רעגאל רעזנּוא
 .רעגאל ןעשיא'יוג םעד ןיא רעגאל ןעשיריא

 רער ןּופ ןאיצאזיליוויצ רעשלאפ רעד ןּופ ןייש איד ןעק ערעטלע זנוא
 עשיריא ענעגייא רעזנּוא זא ,ןעסייו רימ לייװ ,ןעדאש םינ ראג טלעוו
 טציױעּב ןּוא רעשיטקארּפ ןּוא רעסעּב ןּוא רעטלע לעיפ זיא ןאיצאזיליוויצ
 -עטשרעפ ןּוא טינ סע ןעלהיפ רעּבא עגנוי איד ,לאראמ ןּוא תמא רהעמ
 איר ןּופ ץנאלנ ןעטצוּפעּב םער ןּופ טערנעלּברעפ ןערעװ ייז ,טינ סע ןעה
 עטסּופ ןּוא ןעזארפ עגירנעגנילק איד ןּופ םראנרעפ ןערעװ יז ,עדמערפ
 עצנאג איד ,םינ רערנּואװ ןייק זיא םע ןּוא ,םינכש ערעזנוא ןּופ ןעקנאדעג
 רערהעל ערעייז , םינכש איד ייּב רעדניק עגנּוי ערעזנּוא ןעמוקעּב גנוהיצרע
 איד ןוא ןוׁשֹל ןעדמערפ א ןיא זיא ערהעל עצנאג איד ןּוא ,םיֹוג ןענייז
 ןיא ,ערמערפ איד ןּופ רעּביא סעלא יז ןעמענ ערעטקאראכ איר ןּוא ןעמיז
 ןּוא טגיסעלבאנרעפ ןיא ךארּפש עגילייה ענעגייא רעזנּוא סאוו טייצ רעד
 ראפ רמערּפ ףילצנעג טּכיילּב הרֹות רעזנּוא ןּוא ,ףילדנעטשרעפנּוא ףילצנעג
 טראוו ןייא םמימ ., יאדווא ןאיגילער איד ,דמערּפ זיא ןאיצאנ רעזנוא ןּוא יז
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 רעזנּוא ןּוא ,ןאטיּפאק ןעטכער ןייק םינ טאה םּוהטנערּוי םאד ,ףיׁש רעזנּוא

 ,רהאפעג ןיא זיא רוד רעיינ

 -היפ ןעניטכיר םעד ןענופעג רימ ןעּבאה בר םעיינ רעזנּוא ןיא ןּוא

 -עַּב ויא רעכלעװ , בר רעזנּוא ,םּוהטנערּוי ןּופ ןאמיּפאק ץתמא םעד ,רער
 ןֹוׁשל א טימ ןעקנאשעּב זיא רעכלעװ ,תודמ ןּוא המכח ןּוא הרֹוּת טימ טּבאג

 ריפ ןהאטפיֹוא לעיפ םיװעג טעװ ,טפארק םענדער םענהעש א ןּוא םידּומל
 -לע איר טימ ןעדייר ּוצ איו טהעטשרעפ בר רעזנּוא . םוהטנעדּוי רעזנּוא

 טינ וא ןעפפאה רימ ןּוא .טנעמעלע ןרעגניא םעד ןעהיצ ּוצ איוװ ןּוא ערעמ
 םינּכר איד ראפ דלעפ עגיצנייא איד ןעװעג זיא עכלעװ ,רׁשֹּכ רֹׂשֹּב ןיא

 רעדניק איו ,םוהטנעדוי ןופ ןעגייוצ עללא ןיא ךיֹוא ןרעדנאז ,טצעי ויִּב
 ןעלעװ סעלא סאד ,ןעטלאטשנא הקדצ ןּוא ןעגארפ םנאיגילער ,גנוהיצרע

 -רעפ סיוועג טעװ םּוקילּבוּפ סאד ןּוא ,בר ןעגידריוו רעזנּוא ןעריסערעטניא

 ןּוא בר ןעגיטכיו םעד ןּופ טייּברא עגיטכיוו איד ןעצמעש ּוצ איו ןהעטש

 .ןעגלאפ טּפיוהרעּביא ןּוא ןעריטקעּפסער
 רימלת וניא לזרבכ הֶׁשק וניאֹׁש םכח רימלּת לכ טגאז דּומלּת רעד

 טצמיזעּב ןּוא גידנעטשסּבלעז טינ זיא סאו ,םכח דימלּת א טסייה סאד ,םכח
 ,ןעגנומהענרעשנּוא עשידיא ענייז ןערהיפּוצסיֹוא טפארק ןעגידלאווג א טינ

 ,ןיז דנחעג לאז בר רעזוא ,טנארט רע סאו ןעמאנ םעד םינ טנעידרעפ

 טּכאנעּב רע יא ,טצױעּב רע סאו תווינע ןּוא טייקכאפנייא ןייז ץמארמ

 ףיז טלעדנאה סע ןעװ .,םענײק םינ טנייש רע ,ןעזייא ןופ ןעליוו א טימ

 -ארג ן'מימ ףיז םהעג רע ראנ .םענייק טינ טלעביימש רע ,תורהיה ינינעב
 ערייּב ןופ גנּואיורמוצ איד ןעניועג ּוצ יֹזא איו סייװ רע ןּוא ,געװ ןעד

 עמורפ איד ,ערעגניא איד איו ערעטלע איר .ןעסאלק ערייּב ןּוא תֹורֹוד

 .ןעפפאה ּוצ לעיפ רימ ןעּבאה בר ןעגידריוו רעזנּוא ףיֹוא ,עיירפ איד איוו
 ,החמׂש סקלאפ א .החמׂש עׁשידי טכע ןייא זיא החמׂש רעזנּוא ןוא

 עּבעל סע ,ןאבּב םיבוסמה לכ יתֹוּבר םייחל ,בר רעגידריוו םייחל

 ,ןמא !םוהטנעדּי סאד עּכעל סע !קלאפ עשירּוי סאד
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 , ברא ןּופ עמהאנפיוא רעד וצ

 .קילג ,פ .ןפ

 !יּבר

 ײז ידֹּכ םיּתּכ-לעּב איד ןעריסערדא טפראדעּבכ ךיא טלאוו רשוי יּפ לע
 ןּוא בר רעינ רעיײז םלא ,ךייא טימ ןייז וצ גהונ ךיז אי ןעסיוו ןעלאז
 םאוקרעמפיוא ךייא ןוא ,ךייא וצ ןעדער רעּבא ליװ ךיא , הארוה הרומ
 , גידנעווהמיונ רהעז ןענייז סאוו ןעכאז רעּביא ןעכאמ

 ךיא םראוורע הרוּת לייװ ,הרוּת ןייק ןעגאז םינ ךייא לע ךיא
 ,ןעכאז-הרוּת ןיא ןענרעל טינ ראג טנעק רימ ןופ רהיא ,ןערעה וצ ךייא ןופ
 זיא סאוו אמלעד ילימ ןיא ןענרעל םעּפע רימ ןופ רהיא טנעק רעּבא ראפרעד
 | , הליהק רעזנוא עגונ

 תאלמ הנהו תעדירּב א ,הרוּת"ןּכ ןא טייז רהיא זא ,םייוװ ךיא ! יּבר
 ,יתּפרחלו ,יתשוּבל , רעּבא .ונמעמ הלּכשה ירפסו םיקסוּפו ם"שּב ךמצע תא
 זנוא ייּב ןענייז ןעלרעּפ ןוא ןעטנאילירּב עלא עזעיד זא ,ןעגאז ךייא ךיא זומ
 ,סענויּב ןעמ טכוז זנוא ייּב .הטרעוו םעניילק א ןופ הנידמ סע'סוּבמולאק ןיא
 סעּפע ףיוא ךייא ךיא זומ ,טינ סענויּב ןייק רערייל זיא תונּבר איו יוזא ןוא
 ,ןעכאמ םאזקרעמפיוא

 תורצ עסיורג ןענאטשעגסיוא ןזיא לארשי קלאפ רעזנוא ! ונּברּו ונרומ
 ונוא ןעּבאה ןעסיױרד ןופ .ץוחבמו תיּבמ ,טכאנ תולג רעגנאל רער ןיא

 "אה גינעווניא ןופ ןוא ,םיױנ איד , םינכש עניצרעהמראנ ערעזנוא ט'ףדורעג

 סאוו ,רואה ידרומ ,ןעשנעמ ענעּבראדרעפ ,עטכעלש טנאלּפעג זנוא ןעּב
 . קלאפ רעזנוא ,טייקשידיא רעזנוא ,הנומא רעזנּוא ןענאמשרעפ טינ ןעּבאה

 , ןעסיורד ןופ עזעיד איֹו רעגרע ןעוועג זיא ,םינּפּבמ ,תיּבמ הּכמ איר
 ןעװ ,ןעגנאגעג רעטנוא גנאל ןיוש רימ ןעטלאוו םכייללעיפ , עדוי ימ ןוא

 ונוא ראפ ךיז ןעּבאה סאוו ,םידמולו םיקידצ איד ,םילודגה תורואמ איד טינ
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 ןעּבעל רעייז ןופ קילּבנעגױא ןעטצעל םוצ זיב טּפּפמעקענ ןוא ןעוועג גירקמ
 , געװ ןעגיטכיר םעד ןעזייוו וצ זנוא

 "רא רחעמ לעיפ הארוה הרומו בר ַא טאה ,אקירעמא ןיא אד ! יּבר
 ךיא . דאמ לודג ורכש ,רעּבא ראפרער ,טלעװ רעצנאג רעד ןיא איו טייּב
 ןעדיא עמורפ ערעונוא לייו ,טלעװ רעזעיד ףיוא רכש ןייק טינ הלילח ןיימ
 הרות לידגהל ןופ רכש םעד ןיימ ךיא . תונבר ראפ לעיפּוצ םינ ןעלהאצעּב
 , הרידאהלו

 טריפעג רעטנורא זנּוא ןופ עלעיפ טאה הנידמ סע'סוּבמולאק ! יּבר
 סעלא ןוא ןעלדנאוו ,ןעלדנאה ןעלאז רימ זנוא ןופ ליו טאג .רשיח ךרדמ
 א ןייז ןעלאז רימ ליװ םאנ .גימכירפיוא ןוא גידנעטשנא , ךילרהע ןוהמ
 ךּכ וכרבנו, זנוא ןיא ןערעװ םיוקמ לאז סע ןוא טלעװ רעד ראפ רעטסימ
 .טאּפש וצ ןוא דנאש וצ ךיז רימ ןעכאמ ,רעּבא םעד טאטשנא ",םימעה לֹּכ
 םעד ןעזאלרעפ ןעּבאה רימ ןוא טריזינאקירעמא לעיּפ וצ ךיז ןעּבאה רימ
 טראוו םענייא םימ . תולּבק ערעזנוא ןופ ןוא הנומא רעזנוא ןופ שאה דומע
 ,םימעּב הּפרחל ןעראוועג ןענייז רימ

 -פױא ןנוא םכילפ ענילייה ןוא עסיױרג איד טצעי טנעיל ךייא ףיוא
 "קע ןעפראר ןעדיא איו ,הרוּתה יפל ןעבעל וצ איו ןעכאמ וצ םאזקרעמ
 . ןעריטסיז

 אשונ טינ םענייק טייז ,רעטרעװ עמראה ןייק טינ םעוועלאשז ! יּבר
 רוס רעד טגעיל םעד ןיא ןוא ,ןעמעלא ןוא ןעדעי תמא םעד טנאז . םינפ
 , גלאפרע רעייא ןופ

 רהעמ סאוו ,רשיה ךרד ןףױא ןערהיפ זנוא םעװ רהיא רהעמ סאוו
 רעמרעװ ערעייא ןעגידערּפ ןוא סמונ ןוהמ וצ ןייז ררועמ זנוא טעוװ רהיא
 . ןעריטקעּפסער ןוא ןעטכא ךייא רימ ןעלעוו רהעמ ץלַא ,ןעקארשרענוא

 , ןייז חילצמ טעװ רהיא ןּוא ,הז ךחכּב ךל ! ונרומו ונּבר
 ןעװ הליהק רעד טנאז . רואה ןוכשי וּב רשא געװ םעד זנוא טגייצ

 ןמ תווצמ יד ףיוא רבוע זיא איז ןעוו רהיא טלהעצרעד .טכערנוא טוהמ איז
 . ןערימקעפסער ןוא ןעצמעש רהעמ ךייא ןעלעוו רימ ןוא .,ןנּכרדמו הרוּתה

 םינעדעי ןיא גנאלקּבא ןא ןענופעג ןעלעװ רעטרעוו עניימ זא ,גידנעפאה
 ןעדעי וצ זיּב בר םעד ןופ גידנעגנאפנא ,עלא ךייא ךיא שניו ,אד ץראה
 ,ּונמיּב הרהמּב ןויצ תמחנּכ ןהעז וצ ןייז הכוז ןעלאז רימ זא , ןעדנעזעוונא

 ! ןמא
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 .,ברא ןופ עמהאנפיוא רעד ּוצ םעקנאּב א ייב
 ,קילג .פ ןופ = |

 ! דניירפ ןוא טסעג םיּתּב-ילעּב ,יּבר

 םעיינ ןעגידריוו רעזנוא ןופ ערהע רעד וצ םעקנאּכ ַא טנייה ןעּבאה רימ
 , הארוה הרומ רעזנוא ,בר

 ןעהעטשעּב סאוו ןעכאז עסיורג  ייווצ טגאזעג ןעּבאה םימכח ערעזנוא

 ןעדיא זנוא ראפ גנומיידעּב עסיורג א ןעּבאה ןוא רעטרעװ סקעז וצ עדעי
 . טרפּב הרע רעזעיר ראפ ןּוא ללכּב

 ---"תונּברה תא אנשו הכאלמה תא בהא , טגאזעג ןעּבאה םימכח איד

 -עג ןיא סאוו ?םוראו {סאוו ראפ .תונּבר סאה ןוא ןאיסעפארּפ איד ּבעיל
 -רעוו סקעז ערעדנא ןיא טגעיל גנורעלקרע איד +גנוניימ איד ,ןיז רעד ןעוו
 סאה ןוא ןערעירפ םעד ּבעיל --- "תקולחמה תא אנשו םולשה תא בהא, :רעט
 | , םיירמש םעד

 -ייא טנעקעג טאה רעדעי ואוו ,אּפארייא ןיא ,םלעוו רעמלא רעד ןיא
 ןייז טאהעג םאה םייקשידיא ואו :ןעדעי טנעקעג טאה רענייא ןוא . , םענ

 ,הרות רעד ראפ ןעראוועג טעטכאעג ןיא תונּבר ןוא המרעװ ןעלעיצעפס
 סאוו חרוק ינּב ןענופעג ךיוא וליפא ךיז ןעּבאה טראד -- ,תעד ןוא המכח
 םע רעּבא .הרוּתה ישפוּת איד ןופ ןעּבעל סאד ןרעטיּברעפ טלאוועג ןעּבאה
 םעד ראפ ןעמונעגנא ךיז ןעּבאה סאו ,ןעדיא ןייק םלעפעג םינ ןעּבאה
 . ןעראוועג טצישעּב זיא בר רעד ןוא הרוּתה רובּכ

 ײז ןעּבאה ,טגאזעג תואיבנ זיא סע ןעו ןעּבאה םימכח ערעזנוא בוא
 * תונּברה תא אנשו הכאלמה תא בהא, רעמרעװ ערעייז טימ ןעפארטעג קראטש
 וצ רעסעּב לעיפ זיא ,תמא םעד ןעגאז ךיא זומ ,אקירעמא ןיא אד לייוו
 ןייז ןוא בר א איו ,רוגּכּב םיורּב לעקיטש א ןעסע ןוא רעטיירעּפא ןא ןייז
 | . ןעשנעמ ןופ גיננעהּבא

 .טלעװ רעיינ רעד ןיא ,אד ,ןעדעירּפ ,םולש טכוז סאוו שנעמ רעד ןוא
 ןופ םי ַא ןיא ןערעװ טרעדיילשעג דלאּב זומ רע לײװ ןייז טינ בר ןייק לאז
 | . ןעּבעל ןייז ןופ ןעּבאה האנה םינ ןוא תקולחמ
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 טא ר טיש

 ,ךייא ךיא ןעראוו ,הארוה הרומ םעד ןופ טראוונעגעג רעד ןיא !ןעדיא

 "רעפ וצ םהיא ןעכוז םינ ןוא גיהור ,גידנעטשנא ןערהיפפיוא ךיז טלאז רהיא
 , ןעטייקגימיירטש ערעייא ןיא ןעשימ

 ,הנומא רעזנוא ןעשטייטסױא זנוא לאז סאוו רעגינעירעד זיא בר ַא
 זנוא טכילפ עגילייה ןייז זיא סע :םיגהנמ ןוא םיניד ערעזנוא ,הרוּת רעזנוא
 איו ןוא ,רשיה ךרדמ רעטנורא ןרעדנאוו רימ ןעוו ןעכאמ וצ םאזקרעמפיוא
 ,ן'רסומ וצ זנוא ןעקארשרענוא ןיא יירפ ןעמערטפיוא ,ןעטייצ עטלא ןופ איבנ א

 . געװ ןעגימכיר םעד ןעזייוו ןוא ןעפארמש
 דלאוו ןיא ןעּבעל טנעקעג טאה איבנ א ןעוװ ןעמייצ עטלא ענעי רעּבא

 -רעפ םינ ןעפראד רימ . מרעהעגפיוא ןעּבאה ,םיױּב א רעטניה ןעפאלש ןוא
 -הענרע רע וומ עזעיר ןוא רעדניק ןוא ּבייװ א םאה בר רעזנוא זא ,ןעסעג
 "ניק ןוא טגיהטענעּב רע םאוו סעלא טימ ןעגראזעּב םהיא ןעזומ רימ .ןער
 רע ףראד ,תוריכש םהיא ןעלהאצ רימ סאוו ראפרעד זא ,ןעגאז טינ לאמ
 . ןעליו רימ סאוו ןּוהמ

 רימ , ליװ רע איװ ןייז לאז רֶע ןוא תוריכש ןעלהאצ רימ ןעזומ בר א

 לאז רע ידֹּכ ,ןעכאז עבילטלעװ ראפ ןעגראז טינ לאז רע ןעהעז ןעפראד

 זנוא ןוא תונורסח ערעזנוא ןעהעז ,ןערידומש וצ זנוא ןעּבאה ןעניז ןיא דימּת

 . ןעשנעמ ערעסעּב ןערעװ וצ ןייז ררועמ
 סע .בר םעיײנ רעייא וצ , ךייא רילומארג ךיא ! עדניירפ , ןעדיא

 ןיא ,ןעגאז ךייא זומ ךיא רעּבא "וינפּב וחבש םירטוא ןיא , וליפא מהעמש

 שנעמ רענעטלעז א ןיא רע זא ,הארוה הרומ רעזנוא ןופ טראוונעגעג רעד

 ךיז טיירעּב זיא סאוו שנעט ַא ןוא ארפס אלמ אנצ א 'ד אריו דיסח שיא ןא
 ,הנומא ןייז ראפ ןייז וצ בירקמ

 ! ןייז דובּכּב עגופ טינ םהיא טלאז רהיא ,ךיז טיה , םכשפנל ורמשה
 ןָא טמהענ ;ןעליװ ןעיירפ א טימ שנעמ רעײרּפ א ןייז וצ םהיא טּביױלרע
 םעװ ןאד ,תופי םינּפ רבסּב גנוזייוומכערוצ ןייז ןוא הבהאּב דייר-ףארטש ןייז
 מעװ רהיא לייוו , םימי תכירא ןוא דובּכ ,רשוע ,ןעּבאה וצ ןייז הכוז רהיא
 ! ןנּבר ימיחרו הרותה וריקומ ןייז
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 .רפסה םויס א אייַּב

 .ץיוואקילעז . ןופ

 ! עטציפשעג-רעּביא ןּוא עמורפ ,  ןערעה ןוא ןעמַאד ,עדניירפ עהמרעוו
 ןּוא ,רפסה םּויס ןּוא הלחתה ַא אּוצ רעיה טלעמַאזרעפ ךיז ןעּבָאה רימ

 ןעדייר ךייַא ּוצ מייהנעגעלעג עזעיר אייַּב טנייה ךיא ןעק שרעדנַא סָאװ ןענעוו
 {ןנוא רַאפ טצעי טגעיל איז סָאװ הרֹוּת רעזעיד ןעגעוװ איו

 ןעכלעוו ףיֹוא להַארמש רעטסנהעש רעד זיא הרֹוּת עזעיד . עדניירפ  ַאי
 ןעכָארּב"וצ זיא רעטּפעצס רעזנּוא . םירפס עטסעּכ ערעזנּוא עללַא ןעהּור סע
 טָאה דנייפ רעד ןעוו ץפיז ןעטצעל םעד ןעּבעגעג טָאה םילשּורי , ןערָאװעג
 ךָאנ םעיג הרֹוּת עטלַא:רּוא ערעזנּוא רעּבָא ,ןויצ ןּופ ןערעיֹומ איד ןעכָארּבּוצ

 , יניס ןּופ עירָאלעמ עבילטעג ענעי ןּוא רענעמ עשירפ ערַאּברעדנואװ סיֹורַא
 -יצלָאמש רימ עכלעװ טימ תֹונמחר ןּוא עּבעילױעשנעמ ןּופ עצטעזעג סָאד
 רעדיװ רהיא םוא ,השרּפ עטצעל איד ןעגידנע רימ סָאװ הרֹוּה עזעיד ,ןער
 ררע רעזנוא גנַאל ָאז ןּוא ,  גנּוי גיּבייא זיא איז --- תישארּב ןּופ ןעגנַאפ-ּוצ-נָא
 איד םעװ ,ןענייש טעװ ןנוז איד גנאלָאז ,סקַא רהיא םורַא ןעהערד ךיז טעװ
 , ןָאיצַאזיליוויצ ע'תמא ענייר ןופ ְךיֹוה םעד טימ טפול יד ןעלליפנָא הרֹוּת

 ןעלעוו רעקלעפ יר זיּב ןערעיֹור גנַאל ךָאנ טעװ םע סָאד ךייא גָאז ךיא
 ןוא םירצמ ןעשיווצ טרענָאדעג טָאה סָאװ עמיטש עגיטכעמ ענעי ןהעטשרעפ
 עײלַא רַאפ ןעּביילּב טעװ סָאװ ,עּבעיל-ןעשנעמ ןופ עצטעזעג איד רושַא
 , טייהשנעמ רער ןופ תיּב-ףלַא רעד תֹורֹוד

 עשיטעָאּפ עטסנהעש איר טימ ?הרֹוּת עזעיד ךיז טגידנע סָאװ םימ ןוא
 טריֹומ םעד טימ ןוא----ּוניזַאה --- ןעכַארּפש עללַא ןיא טריטסיסקע סָאװ קרעוו
 איֹזַא טָאה ּוניּבר השמ . טלעװ רעד ןופ רעּבעג-צטעזעג ןעמסערג םעד ןופ
 םע ואװ םֹיה רע םינ ךַאנ םסייו ןעמ זַא רבק םענענייא ןייז ןעּבָארגעּב טונ
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 רעד ןעפָאלשעג-ניֵא טָאה סע ּואװ ,עלעקניוװ רעגילייה רענעי ךיז טניפעג
 רערהיפ ,טעָאּפ רעמסערג רעד ,ןעטייצ עלַא ןופ רעּבעג---ץטעזעג רעטסערג
 ךרּוד ,דרע רעד ףיֹוא לעמיה םעד טכַארּכעגיּבָארַא טָאה סָאװ ,טַאנגַאמ ןוא
 תֹורֹוד עללַא ריפ טגידערפעג טָאה רע סָאװ ןענָאיצקעל ערַאּב-רעדנּואװ איד
 . ןענָאיצַאנ עללַא ןוא

 ןיא לירעּפ עשימעָאּפ רונ טינ ןענייז "הכרּבה תאזו, ןּוא "ּוניזַאה, רעּבָא
 ךיוא ןערעדנָאז ,עזעָאּפ ענהעש רונ טינ ןענייז אייז ,רומארעטיל:טלעוו רעד
 ןיא רעכיּב עשיטעָאּפ ענהעש ךס ַא ןעּבָאה רימ . טײהרַאװ ןּופ ןעטנעמּונַאמ
 -רעפ סָאװ רעכיּב גינעוו רהעז ןעּבָאה רימ רעּבָא ,ןעכַארּפש ענערעישרעפ
 יסָאװ ךּוּב רעגיצנייא רעד זיא הרוּת איד ןּוא , תמא טימ טייהנהעש ןעגינייא
 זיא סע . טייהראוו עטסכעה איד טימ טייהנהעש עטספעיט איד טגינייארעפ
 טפָארטשעּב לָאמ ַא ןיא ךלמה דוד זַא (ה"ל הטופ) ארמנ עגידריווקרעמ ַא ָאד
 .עיעָאּפ םלַא הרֹוּת איד טכארטעּב טָאה רע סָאװ , רַאפ רעד ןערָאװעג
 (ךיקח יל ויה תורימז רמאנש , תורימז הוות יובדל ארקש לינשּב ? דוד שנעג המל)

 םעד םֹויה דע ךָאנ ןעּכָאה טלעװ רעצנַאג רעד ןיא עטרהעלעג עדנעזיוט ןּוא
 -סקעש ןעגיטייצראפ ַא איו השמ תרֹוּת ןעמכארטעּב אייז סָאװ תֹועמ ןעּבלעז
 רעד ןיא זיא רע סָאװ ךּוּב ןענידריווקרעמ ןעזעיד ףיֹוא ןעקּוק ּוצ טאטשנָא רעיּפ
 םעד טנעלעג טאה סָאװ ןָאיצוטישסנָאק עראּב-רעדנואװ עטשרע איד תמא
 לארעּביא ,ןעטייצ עללַא ראפ טייהראוו ןּוא תֹונמחר ,רשוי ןּופ ןיימש-לעקניוו
 ,ץראה עכילשנעמ ַא טּפאלק סע וואו

 רעד ןוא םֹוהֹּת ןיזיּב טלעצרָאװעגניא טלעוו עצנאג איד איו סיֹורג  ,אי
 ---תישארב---ישעמ עצנאג יד ןופ ּבלעװעג ןעיֹולּב םעד ךרּוד טרעכעל ץיּפש

 -ַא זיא םע .טלעװ רעד ןעּכעגעג ןעּבָאה ןעדיא רימ סָאװ ךּוּב רעד זיא סָאד

 -רעמָאק עטסערליוו איד ןיא םעידעגארט עטסכעה איד זנוא טזייוו סָאװ ,רךּּב
 ןעללָאר ענערישרעפ טלעיּפש טייהשנעמ עצנאג איד ןעכלעו ןיא ךּוּב א ,םעי
 ןוא טכיל---ןעּפמול ,ןעצנירפ ,םינהּכ ,םיאיבנ ןענייז ןעדלעה טּפיֹוה איד ןּוא

 ! םייקרעטסניפ
 ןופ תֹורֹוּת איד ןענייז םערָא ןוא ןיילק איװ ! ןעררעה ןוא ןעמאד עניימ

 טנעיל סע ּואו קנארש ןעּבלעז ןיא ןעגיל סָאװ ןענָאיצאנ עיינ ןוא עטלא איר
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 ,רעזיייוגעװ ,רעטסיירמ ,רערהעל רעזנוא זיא סאו ,השמ תרית ךוּב סָאר
 ,םידשכ ריא ןיא עירָאטסיה רעזנוא ןופ גנאפנָא םער טייז טעָאּפ ןוא רעקנעד
 , אפָאריײא ןיא טנייה ןופ תֹורֹוד עטסטעּפש איד זיִּכ יבנ ןוא , ןורמש , ןענב

 , אקירעמא ןוא אקירפא | , ועיזא

 -נוה עגינייא ןיא טצעז-רעּביא זיא הרֹוּת רעזנוא זא טסייו עללא רהיא
 -לעז יד ןופ ןעהיצ רעקלעפ ענערעישרעפ עגילרנהעצ ןוא , ןעכארּפש טרעד
 ךיז טהערפ דיא רעד רונ רעּכָא -- ןעגעינעגרעפ ןעגיטסייג רעייז הרוּת עניּב
 טימ , דיירפ טימ הרֹוּת -- תחמש טסירגעּב דיא רעד רונ , הֹרֹוּת רעד טימ
 איד זיא הרֹוּת ןייז זא טסייוו דיא רעד לייוו , טייקראּבקנאד טימ ןוא גנאזעג
 . ןענאיצאנ וצ ןעּבעגעג טאה לארשי סָאװ ןָאיציטימסנאק עטסעּב ןוא עטשרע

 ןעּבאה רימ סאוו הנּתמ איד ראפ םינכש יד זנוא ןעניֹולעּב איו רעדייל
 .ןעּבעגעג אייז

 הנתמ עגיטסייג רעזנוא ראפ ןעמייצ עלא ןיא טלהאצעּב זנוא טאה ןעמ
 ,תולג ןוא גנוגלאפרעפ ,ןעטייק טימ .סאה ןוא דרעװש ,רעייפ ,טולּב טימ
 זנוא ןעמ םלהאצ טצעי ךאנ ןוא , טלהאצעגסיֹוא טינ ךאנ זנוא ןעּבאה אייז
 ---סיֹוא טימ , ךיירקנארפ ןיא סטאקיאּב טימ , דנאלסור ןיא ןעמארגאפ טימ
 , ךיירטסע ןוא דנאלשטייד ןיא םילוּבלּכ טימ ,  דגאלגנע ןיא עצטעזעג-סמהאנ
 -נאיללירּב עניטסייג איד ראפ זנוא אוצ ןעלהאצסיֹוא טינ ראג ךיז ןענעק אייז
 . ןעפראוועג אייז ראפ ןעּבאה רימ סאו , לירעּפ עגידעּבעל ןוא ןעמ

 ?ןענאיצאנ איד ןופ טייקראכקנאדנוא איד ןָא זנוא סע טהעג סאוו רעּבָא
 רעזנוא ךאנ טצעי טניֹולעּב טינ ןענייז רימ סאו סאד זנוא טרעמיק סאוו
 ריא רעד ךיֹוא ?טנייש איז סאוו ראפ ןנז יד ןעד רימ ןעלהאצעּב {הטרעוו
 ןוא רהערט א ּבָא טשיװ רע . ןאיצאזיליוויצ ןופ טיײיּברַא ןייז רעמייו טוהמ
 .הרֹוּת ןייז טימ ךיז טהערפ

 -רעד סאד לייוו , רפסה םויס ןעזעיד אייּב עללא טצעי ךיז ןעהערפ רימ
 רימאל .,ךילּברעטשנוא זיא סאוו רצֹוא ןעגיטסייג א ןעּכאה רימ זא זנוא טנאמ
 זיא םע ,ןייז ןערעירפוצ רעממיא זנוא ןופ ךיֹוא לאז הרֹוּת איד זא ןהעז רעּבָא
 ,רהיא ןעגידנע רימ ןעוו הרֹוּת רעד טימ ךיז ןעהערפ רימ סאוו גונעג םינ
 -קעפסער רעממיא ןעזומ רימ ,דאראפ ןוא קיזומ טימ ןָא רהיא ןעגנאפ דנוא
 רעד ןעּבעגעג ןעּבאה רימ סאו טלעװ רעד טנעמוקאר ןעטסערג םער ןעריט
 , ןָאיצאזיליוויצ
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 הרותה םויס א אנוצ

 ,דלאג ,א ןופ

 יד ןעמעוו ףיֹוא ןעירשעגסיֹוא רענייא להָאמ ַא טָאה !'אושנמ ילע דבּכ,

 . ןענָארמרעּפ טנעקעג טינ איז טָאה רע ןּוא ןערָאװעג רעווש זיא הרֹוּת

 תֹולַאׁש עּברַאה ןּוא עסיֹורג טרעפטנערַאּפ ןעּבָאה סָאװ ,םימכח ערעזנּוא

 !איֹזַא ןעלהעצרעד ,הצילמו לשמּב

 -עג ןענייז דנעה ענייז ןיא ןעטלַאהעג טָאה השמ סָאװ תֹוחּול איד ןּוא,

 ןּוא טכַאמעג ןײלַא אייז טָאה םימלֹוע לכ ערֹוי רער ,טייּברַא עכילטעג עו

 -ייז עדייּב ןּופ תֹויִתֹוא יד טצירקענסיֹוא ןעוועג ןענייז םיהלא עּבצא םעד טימ

 ם תֹויתֹוא איד ,םירבעה ינשמ ןענעייל טנעקעג יז ןעמ טָאה יֹוזַא ןּוא ,ןעמ

 מינ ןעּבָאה ןּוא ןעמימ ןיא טליֹוהעגסיֹוא ןענייז סָאװ , תֹוחול איד ןיפ ס ןּוא

 רעד ןיא טּבעװשעג ,ריואּב תֹוחרֹוּפ ןעוועג ןענייז ,ןעטלַאה אּוצ ךיז סָאװ ףיוא

 -סערג רעד רעּבָא ,טשודיחעג קרַאמש םעד ףיֹוא ךיז טָאה השמ ןּוא ,טפּול

 ןּוא עסיֹורג איד ןעגָארמ טנעקעג טָאה השמ סָאװ ,ןעוועג זיא שּודיח רעמ

 ,לארשי הנחמ יד ּוצ ןעמוקענּוצ זיא השמ יװ רּונ יֹוזַא . תֹוחּול ערעווש רהעז

 יד ּוצ תֹונּברק ןעוװעג בירקמ ןּוא לגע םּורַא טצנַאמעג ןעּבָאה ןעדיא יד ּואוו

 -ראפ ךיז טָאה השמ .רעווש קרַאטש ןערָאװעג תֹוחּול איד ןענייז ,הרז הדֹובע

 תֹויתֹוא יד איו ןהעזרעד רע טָאה ,תֹוחּול איד ףיֹוא גידנעקוק ןּוא טרעדנואוו

 איד .קעװַא ןעהילפ 'בֹונגת אלע ןּוא ,'תא דֹּבּכי "אשת אֹל; ,"יבנא, ןּופ

 -ענקעװַא עללַא ןענייז תֹויתֹוא איד זיּב , ןערָאװעג רעוש איֹוזַא ןענייז תֹוחּול

 . ןערָאװעג ןעכָארּביוצ ןּוא ןעללַאּפעג--םיֹורַא ןענייז תֹוחּול איד וּוא ןעגיולפ
 (."ןתנ יברד תובא ,ח"כ תינעת)

 -עג סָאװ רַאפ ,אישק עסיורג איד טרעפטנערַאפ טנעיל םעד ןיא טָא

 . הרֹוּת לֹוע םעד ןעגָארטרעד טינ ןענעק ןעשנעמ עסיוו

 ןיא ןעּביֹולג , טגָאז הרֹוּת איד סָאװ גנידצלַא םייקמ ןענייז אייז ןמז לכ



 280 ' רענדער רענאקירעמא-שידיא רער

 -ַאר ןּוא עמַאמ ---עמַאמ דּבכמ ןענייז ,שלַאפ טינ ןערעווש , ארֹוּבה תורחחַא

 ם תֹויתֹוא איד ּוליּפַא זַא , גנירג איֹוזַא ,  גנירג הרֹוּת איד זיא ,טינ ןעוועּב
 יו רעּכָא ךיג יֹוזַא .ועטלַאה אּוצ ךיז סָאװ ףיֹוא ןעּבָאה טינ ןעפרַאד ס ןּוא
 איד ןּוא תֹויתֹוא איד קעװַא ןעהילפ ,טסַאל ַא אייז ףיֹוא ןערעוו תֹווצמ איד
 ןעק ןעמ סָאװ ,רעניימש ערעווש ,רענייטש ןיא טלעדנַאװרעּפ ןערעוו תֹוחּול

 . ןעטלַאה טינ רהעמ אייז
 םימ רַאפ רעד זיא , ןעוועג םייסמ טנייה ןעּבָאה רימ סָאװ הרֹוּה איד

 , ךַאלקילג ןייז , םהיא ןּופ ןעקנירט אוצ ןעּבעגעג זנּוא טָאה ןעמ סָאװ םייח
 . ןעטייווצ םעד טימ רענייא ןעדעירפוצ

 -נּוא ןעטלַאה ןעפרַאד סָאװ עכלעזַא ןענייז ,  הרֹוּת רעד ןּופ תווצמ עלַא

 ןעוּומ רימ . םייהדנוזעג ןיא תֹומשנ ערעזנוא ןּוא הָאירּבה וקֹּב םיפּונ ערעז

 -נוא אױזַא ,ןייר איֹוזַא ,"איה הרֹוהמ יִּב תתנש המשנה, ןעגָאז ןענעק דימּת

 -ענּבָא איז טָאה טָאג סָאװ טייצ רעד ןיא איו , טקעלפעּבנּוא יֹוזַא . , גידלוש
 ןעלאז רימ זַא ,ןעלָאפעּב ןּוא הֹולא קלח םעד ןעּבעגעג זנּוא ,לעממ טלייהמ

 , טייקלערע ןּוא טייקסטוג , םימחר טימ ןערהיפ ךיז
 םעד רַאפ רָאנ ,םיכָאלמ רַאּפ ןערָאװעג ןעּבעגעג טינ זיא הרֹוּת איד

 סָאװ ךַאז ןייק ןעטָאּברעּפ טינ זנּוא טָאה הרֹוּת איד , םדו רשּב ןעכַאפנייא
 ערהיא ןייז םייקמ ןעלָאז רימ טגָאזעגנָא רָאנ ,נּוא ןוא ,עבמה יקּוח יפל םינ זיא

 . ןייז ךילקילג ןּוא ןעּבעל ןעלָאז רימ ידּכ תווצמ

 רעדעי ןּוא ,הנּתמ עכילמעג איד ,הרֹוּת איד ןעוועג םייסמ ןעּכָאה רימ

 -סיֹוא איד טייקכילטעג איר ןּופ ךיֹוה ןעמערַאװ םעד ןעלהיפ ףרַאד זנּוא ןּופ

 טרעלערע ,ערעסעּב רַאפ זנּוא טכַאמ סָאװ ,רעצרעה ערעזנוא ןיא .גידנעמיירּב

 .ןעשנעמ ערענעהש ןּוא

 ןעבַאמ רלַאּב ךיֹוא רימָאל ,הרֹוּתה םּויס םעד ןערעייפ רימ תעשּב רעּבָא

 .ןעדיירפ ןּוא תחנ םעיינ ,ןעּבעל םעיינ זנּוא טיג סָאװ ,הרֹוּהה תלחתה םעד

 ןעװ ,טרהערמעג טינ ןעטלָאװ ןערערט ןייק ּואװ םלעװ רעזעיד ןיא גנֹוע

 , םימשה ןמ הרֹוּת רעזנוא ןעטיהּפָא גנערטש ללָאז רערעי
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 ,הרוּתה םּויס א אוצ
 . ןעריא ראפ ןעגנוטיידעּב רהיא ןּוא הרֹוּת איד

 .ועדאּב ,א ןופ

 ינּודּפר , תֹוכלה ולא תֹושיִׁשאּב ינוכמס" טגָאזעג ןעּבָאה םימכח ערעזנּוא
 טָאה ךלמה המלש ןעװ , טסייה סָאד (ז"טפ םירפופ) , "תודנא ולא םיחוּפּתּב
 ןּוא ,"הכלה איד טניימעג רע טָאה ,ןעזיֹור טימ רעטנּוא רימ ןהעל, טגָאזעג
 ."הדגא איד טניימעג רע טָאה ,רעטעלּב-לעּפע טימ םיֹוא רימ םעּב

 הנשמ ,הרֹוּת ןופ טהעטשעּב סָאװ ,םימשה ןמ םחל ןעּכָאה ןעדיא רימ
 -עג ,ןעטּוג ַא רעהירפ םהיא ןעמ טינ ,גירעגנּוה זיא רענייא ןעוו ,ארמג ןּוא
 ןעזייר ןּופ זייּפשּוצ ַא םהיא ןעמ טיג ןַאד ,לכַאמ ןעטּפַאהרהַאנ ןּוא ןעקַאמש
 ןענייז ,ןיילַא סעמיצ ַא ןּוא ןײלַא זײּפשּוצ ַא רעּבָא . לעּפע ןופ סעמיצ ַא ןּוא
 .ןעשנעמ ן'רַאפ םילכַאמ טּפיֹוה יד טינ

 ,הרֹוה ישמוח השמח איד ,השמ תרֹוּת ,הרֹוּת איד טמּוק ןעמעלַא רַאפ
 טָאה סָאװ הרֹוּת עּבלעז איד . יניס גרַאּב םעד ןּופ השּוריּב ןעּבָאה רימ סָאװ
 םעד טַאהעג ןעּבָאה רימ ןעו טהערפרעד ,רּבדמ רעד ןיא טסיירמעג זנּוא
 -פיֹוא ,לבּב תּולג ןיא ןערהערטמ ערעזנוא טשיװעגּכא ,שדקמה תיּב ןעטשרע
 לַארעּביא ןעגנַאגעגמימ זנוא טימ ןּוא ,ינש תיּב אייּב הטומ רעזנוא ןעּביהעג
 , טרעריילשרעפ ןּוא ןעפרָאװרַאּפ זנּוא טָאה תּולג רערעטיּב רעד ןיהואוו

 םעד ןערעייפ ּוצ םּוא ,הפיסַאל ןעוועג ףסַאמ ָאד טנייה ךיז ןעּבָאה רימ
 עלַא איוו.סאד ןעהעזעג רימ ןעּבָאה הרֹוּת עזעיד גידנענרעל .הרֹוּתה רפס םויס
 ךשֹוח ןיא ,שינרעטסניפ ןיא ןעקנוזרעפ ןעוועג ריו ןענייז םלֹועה תֹומּוא
 רעד ןיֹוׁש זנוא טָאה ,הרז הדֹובע ןּוא תֹוואֹּת ןיא ,םייהנעסיװנּוא ןיא ,םירצמ

 } רוא ןיא ּהרֹוּת לייוו ,טכיל ןיא ןעּבעל ּוצ איו געוו ַא ןעזיוועג ןֹוילע קקוחמ
 טָאה הרֹות עזעיד .םייחב תרחגּו , ערל בֹוט ןיּב קוליח םעד ןעסיוו אוצ איו
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 ,דנעגוי רעונוא ןעמיה ןעפרַאד ריט זַא + "םכיתושפנל םחרמשנוע טגָאזעג זנּוא
 איד ןעװ ,טמייצ רעּבלעזרעד ןיא ןעוועג ןיא ּפָאד . המשנ ןּוא ףּוג רעזנּוא

 ןעועג בירקמ ,ןערעטלע עטלַא ערעייז טע'גרה'עג ןעּבָאה זנּוא םּורַא םיֹונ

 "םערג יר ןופ ענייא זַא טסּואוועג ןעּבָאה רימ ןּוא ,ךלֹומ םּוצ רעדניק ערעייז
 . תֹומהּב ןייז בירקמ ןוא ,"םאו בַא דוּנּכ, ןּופ ןעמלאה אּוצ זיא תֹווצמ עט

 רעג טינ זיא רעזייה ערעזנוא ןיא ,ןייר ןעוועג זיא ןעּבעל-ןעילימַאפ רעזנוא

 ,לארשי לובגּב ץטַאלּפ ןייק ןענופעג טינ טָאה החיצר ןוא ,הליזנ ןייק ןעוו
 םעד ןופ טָאה סאו הרֹוּת עזעיד ןופ םּויס םעד רימ ןערעייפ טנייה

 -קניא ןייק ,חפידר ןייק סָאװ קלָאֿפ ַא ,הלוגס םע ןַא טכַאמעג לארשי קלָאּפ

 . ןעגניירּברעטנּוא טנעקעג טָאה ןָאיציזיװ
 ןענרעל טגידנעעג טינ ךָאנ רימ ןעּבָאה הרֹוּתה םויס םעד טימ רעּבָא

 -נוא .לעמיה רעד איו ךיֹוה ןוא םי רעד איו ףעימ זיא איז לײװ .,הרֹוּת יד

 המוד הילע רזֹוח ֹוניאְו הרֹוּת דמולה לֹּכ .טגָאעג ןעּבָאה םיאיבנ ערעז

 "יק ןוא הרֹוּת איד טנערעל סע רעװ (ט"צ ןירדהנפ) "י8לק ?ניוו ערוזש םדאל

 זיא ,הריּת עזעיד ןערירומש ןוא ןענרעל אוצ לָאמַא ךָאנ םוא םינ ךיז טרעמ

 ענעסקַאװעג-סיֹוא יד ּבָא טינ טדיינש ןוא םעייזרעפ סָאװ שנעמ ַא יװ טקנוּפ

 . הָאּובּת

 יֹוזַא ןוא ןעייזרעפ להָאמ ַא ךָאנ ,ןעסעינעג ,ןעדיינש ,ןעייזרעפ ןעזומ רימ
 . ןעּבעל ןעצנַאג רעזנוא הרֹוּת עזעיר ןענרעל ןוא ןענרעל

 הדמלמּו הרֹוּת דמֹולה לֹּכ, ! טגָאזעג רעטייוו ןעּכָאה םימכח ערעזנוא ןוא

 טנערעל סע רעװ (ג"נ ה"ר) ,'ביבחד רּבדמּב םדהל המֹוד ח"ת ןיאש םֹוקמּב

 ידימלת ןייק ּואו םראד ערעדנַא רַאפ ךיֹוא יז טנערעל ןיא הֹרֹוּת איד ןיילַא

 , רּברמ ןעדליוו ןיא סדה רעטרימופראפ ַא איו סָאד זיא ,ָאטינ ןענייז םימכח
 רעד .רּבדמ ַא ןיא יװ דיִמּת רימ ןענייז רעדנעל תּולג ערעזנוא ןיא ןוא

 -נוא ףיֹוא טבעל , חיר ןעקאמשעג ןייז סיֹוא טעטיירּב הרֹוּת רעד ןופ םופראפ
 ןעגארטדוצ רעּבירא גנונּפָאה עסיז ןוא חֹּכ ,הטומ םעיינ זנוא םיג ,תֹוטשנ ערעז
 ַא ןעמוק זומ סע זַא ,תלחֹוּת רעד טימ קרַאטש ןייז רעטייוו ןּוא תֹורצ איד
 סָאד זיא הרֹות רעזנוא זַא , ןענעקרענַא טעװ טלעװ עצנאג איד ןעוו = , םייצ
 ,חמשנ רעד ןופ זייּפש איד ןוא ןעניֹוא איד ןופ טכיל
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 ,רֿפסה םויסו הלחתה

 ,מ .ת ןופ

 !םּוקילּביּפ סעהטרעוו

 םגאז (גיל םירבד) ,ֹומֹל ריִעׂשמ חרו אּב יניסמ יה טהעטש קוסּפ ןיא
 הרױחהש דמלמ ןנתֹי ּבר רמא :(בב ז"ע) ןיא ארמג איד םעד ףיֹוא
 לצא אּבֹׁש רע ,הּולּנק אלו ןֹוׁשו המּוא לכ לע הרֹוּתל ה"ּכקה
 ּוצ הרֹוּת איד ןעטאּכעגנא טאה טאג וא ,םגא ןנחֹוי יּבר ,הּולּבקו לארׂשי
 ויא רע ויּב ,ןעמעננא טלאוועג םינ אױ םאה רענייק ןּוא רעקלעפ עלא
 .ןעמונעגנא איז טאה רע ןּוא לארׂשי קלאפ םּוצ ןעמוקעג

 איד ןהעטשראפ רעהירפ רימ ןעפראד ,רמאמ םעד ןהעטשרעפ ּוצ

 רעקלעפ עלא םּוראװ ןעסיו רימ ןעלעװ ןאד ,הרֹוּת רעד ןּופ ןעּפיצנירּפ

 ,טגאזטנע רהיא ןּופ ךיז ןעּבאה

 איד איו ,ףײלג ןעניז עלא זא ,ןעשנעמט םעד טנערעל הרֹוּת איד

 רער ,םיקלא םלצּב ארטנש םדא ביבח :תֹובא יקרּפ ןיא ןענאז םימכח

 ימעג א ןיא ןעראוועג ןעפאשעּב ויא רע לייװ ,טּבעילעּב רהעז זיא שנעמ

 א ןעּבעל ּוצ איװ ןעשנעמ םער טנערעל הרֹוּת איד טלאטשעג ןעכיל

 .ןעּבעל ןעכילטנערא ןייא ,ןעּבעל ןעשילאראמ א ,ןעּבעל ןעבילרימאנ
 רעצנאג רעד ראפ טּוג הרֹוּת איד יא םיװעג ןּוא ,ןעּבעל ןעטנוזעג א
 ,טלהעצרער ארמג איד סאו ,ןיז רעד טגיל םעד ןיא ןּוא ,טייהשנעמ
 רעצנאג רעד ּוצ ,רעקלעפ עלא ּוצ הרֹוּת איד ןעטאּכעגנא םאה טאג זא

 -רעפ יא ןעװעג טיײהשנעמ איד ןאד זיא ,רעדייל ,רעּבא ,טייהשנעמ

 טסײה עכלעװ ,הרֹוּת אזא ןעמעננא טנעקעג טינ ןעּבאה ייז זא ןעּבראר



 אּוצ גיררעינ רהעז ןענאטשעג ןאדר ףאנ ןענייז איז ,ףילטנערא ןעּבעל
 ,הרֹוּת רעד ןּופ עצטעזעג עכילרימאנ איד ןהעטשרעפ

 ףיֹא טּבעלעג ןעּכאה עכלעװ ,רעקלעפ איר טנעקעג ןעּבאה איו
 -אה איו !"חצרת אל. טּכיירש עכלעוו ,הרֹוּת א ןעמעגנא ,דרעוװש רעייז
 ןעפעימ םעד ןיא ןעקנװרעפ ןעװעג ןענייז עכלעװ ,ןאד תֹומּוא איד ןעּב
 !ףאנת אל, :טנאז סאוו הרֹוּת יד ןייז לּבקמ ,טייהנעסאלעגסיֹוא ןּופ ץטּומש
 .רעטייוו יֹוזא ןּוא

 ןּופ ןעמּונעג רעּביא טאה סעבלעװ ,לארׂשי קלאפ עגיצנייא םאד ראנ
 ןופ הנומא ענעּבאהרע איד בקעי ןּוא קחצי ,םהרבא תֹובא עגילייה איד
 ײז סאו ,םעד ץטארמ עכלעװ ,בקעי ןופ רעדניק איד ראנ ,טאג ןייא
 "ױצסיֹוא ןעװעג גיהעפ ןענייז ,ןעשנעמ עליטש ןּוא עגיהּור ןעוועג ןענייז
 ןעגנאגעּב רענײא ןיא טראד סאו ,ראפ רעד ראנ ,טדאטש א ןענע'נרה
 רעטסעווש עכילטנערא רעייז ןעגידלאוונרעפ ייּב ןעכערּברעפ ןעקראטש א
 ףד טלעדנאוורעפ ןאד לאראמ ןענעװ ךיז טלעדנאה סע ןעװ לייוו ,הניד
 לארׂשי איו קלאפ אזא ראנ ,ּבײל א ןיא סֹּפעֶׁש א ןּופ דניקא ס'בקעי
 טייהיירפ טגידערּפ סאו ,הרֹוּת אזא ןעמהענּוצנא ןעװעג גיהעפ ןאד זיא
 ןייז ןּופ לייהמ א ןעראוועג הרֹוּת איד זיא ןלארׂשי ייּב ןּוא / ,םייהכיילג
 -ימסיוקע טינ לארׂשי ןעק הרֹוּת רעד ןהא ,המשנ ןייז ןּופ קלח א ,ןעּבעל
 ,גאט ןייא טלעװ רעד ףיֹוא ןער

 ערליװ איד ,הנּתמ עויר טסאקעג ןעדיא םעד טאה רעייהט ןּוא
 רהעמ ,קלאפ ןעשידיא םעד טגאיענכאנ תֹויח ערליוו איװ ןעּבאה רעקלעפ
 ןּוא ןעּבז טרעדנוה אייוצ טימ ןאיללימ ןייא ,רהאי דנעזיֹומ יירד סלא
 לּבקמ ןעּבאה ןעדיא איד טייז ןעגיילפרעפ ןענייז ,געט רנעזיֹומ גיצמעּביז
 ןיֹוׁש אייז ןעּבאה ןעמארנאּפ לעיפ יֹזא געט לעיפיוו ןּוא .הרֹוּת איד ןעוועג
 םארגאּפ רעדנאנא גאט רערעי ,םינכש עגיצראהּבעיל ערעיײז ןּופ טאהעג
 ,םראפ םענעדעישרעּפ א ןיא םרא רעדנאנא ןיא

 טצטישעּב לאמ א ,הרֹוּת ןייז ןא טסעפ ףז טלאה דיא רעד רעּבא
 ןעּבעלרעּביא ןּוא ןהעטשסיֹוא רע ןעק תּוכְו רהיא ךרּוד ןּוא םהיא איז
 ןעטכינרעפ רהיא ליװ ןעמ ןעװ ,רהיא רע טצישעּב לאטא ןוא ,תורצ עלא



 ,רהיא מעטער ןּוא תֹונּכ עטסערג ןיא ןעּבעל ןייז ןייא רע טלעטש ןאד
 רעּפרעק א איװ ,סנייא ןעראוועג ןענייז הרֹוּת איד ןּוא יא רעד ןּוא

 לאמ עלעיפ ןיֹוש טאה ןעמ ,ךילנעמנּוא זיא ןעדיישּוצ ייז ,עלעעז א טימ
 , טסיזמּוא ןּוא םוואורּפעג

 ףיֹוא ףיז ראפ טכאמעג ףאנ טש'רמולכ ןיֹוׁש ןעּבאה רעקלעפ איד ןּוא
 סאד +ךאז עטכאמעגכאנ א ןעּבאה ןעק םינּפ א ראפ סאו רעּבא ,תֹורֹוּת
 ּוצ םּונ ףיז טקּוק ןעמ זא ראנ ,עלייוו א ףיֹוא גיֹוא איד ןעראנּפא ראנ ןעק
 -עקנא ּביא ןייא איוװ ,לאנעגירא םעד ןּופ םייוװ ףאנ ןענייז יז זא ,ןעמ טהעז
 , ארמג טאלּב א ןעג

 רעמעּפש אפּוג הרֹוּת רעזנוא וליפא ןעּבאה רעקלעּפ איד יז ןּוא
 םאר ןיא אייז ייּב רעּבא ,רהיא ןעזעל ןּוא ןֹוׁשֹל רעייז ןיא טכאמעגרעּביא
 םינ ןעהּומ יז רעּבא ,ראנ ןעועל יז ,הׂשעמ אֹּבֹּבא איו רהעמ טינ
 םועל סאו קלאפ סעניצנייא םאד ןיא לארׂשי ,רהיא ןיא טהעטׁש סע סאו
 לארׂשי ,הלילו םמֹי הֹּב תיגהו ,רהיא טנערעל רע ראנ הרֹוּת איד טינ
 -קארפ ןייז ןיא ןיירא זיא הרֹוּת איד ,טכאנ ןּוא גאמ הרֹוּת איד טנערעל
 טצנאלפעגנייא םהיא ןיא הרֹוּת איד טאה ראּפרעד ןוא ,ןעּבעל ןעשיט
 ,ןעראלרעפ ןערעװ רעקלעפ ,ןעראּבעג ןערעוו רעקלעּפ .ןעּבעל גיווע ןייא
 ןוא גיּכיא ןיא סאו ,טייהטאנ איד איװ , גיּביא טּבעל לארׂשי רעּבא
 .גיבייא ןיא סאו הרֹוּת רעד ןּופ תמא רעד איו

 ,רפסה םּויס ײּב ןּוא רפסה תלחתה ייּב ףז רימ ןעהערפ ראפרעד
 טיירפעּב ףאד ךילדנע רימ ןעלעװ הרֹוּת רפס רעד ךרּוד זא ,ןעפאה רימ לייוו
 מייז וא ,רימ ןעלהיפ סאד ׁשּוחֹּכ רימ ןעהעז םאד ,תֹורצ עלא ןּופ ןערעוי
 ערעייז ןיא רפס רעזנוא ןיא ןעקוקוצניירא ןעּביֹוהעגנא ןעּכאה רעקלעפ איד
 ןיא גנודליּב ,ןעראועג טרעסעּברעפ לעיפ טייהשנעמ איד  זיא ,תֹונֹוׁשל
 -רעפּוצ זיא סאד ןּוא ,הטרעװ עסיֹורג א טאָה טפאשנעסיװ ןּוא ןענימשענ
 איד טרעטייל ןּוא ןעלהיפעג איד טלעדייא עכלעװ ,הרֹוּת רעזנּוא ןעקנַאד
 טינ רערנעל עלעיפ ןיא ףאנ זיא עגאל רעזנוא זא ןעװ ןּוא ,רעצרעה
 ראפ רמערפ זיא הרֹוּת רעזנוא לייו ,סאד זיא ,ןעראוועג טרעסעּברעּפ
 טרעװ לעּכיִּב איד או ,רנאלגנע ןוא אקירעמא ןיא .,םינכש ערעזנוא
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 ןּוא ,טלעדנאהעּב רעסעּב עקאט ריא רעד טרעװ ,טצעשעג ןּוא םעטכאעג
 ףז ןעלעװ םלֹועה תֹומּוא עלא ןּוּפ ןעגיֹוא איד זא ןעמוק םעװ םייצ איד
 ןעכערּברעפ רעיז ראפ ,יתאטח ןעפאלק ףױ ןעלעװ יײז ןּוא ןענעפע
 ,זנּוא ןעגעג

 ,ײנ סאר ףיֹוא םהיא ןעגנאפ רימ ןּוא רפס םעד טצעי ןעגידנע רימ
 טכאמרעפ ,ןעועל ּוצ םהיא טגי-נ/ ןעמ ןעװ סאוו ,ָךּוּב א טינ זיא סאד
 סעטאנ ,המימּת יה תרֹוּת ,ןא טינ רהעמ םהיא טקיק ןעמ ןּוא םהיא ןעמ
 ץלא ןעמ טניפעג רהיא טנערעל ןעמ לאמ לעיפיו ,ץנאג רעמיא זיא הרֹוּת
 גיּבייא ןּוא ןעּבעל גיּביא ,ןעגנאפעגנא קירּוצ ןּוא טגידנעעג ,רהיא ןיא םעיינ
 הרֹוּת איד ןּוא לארׂשי ןּוא טאג ,אּוה דח אתיירואו לארׂשי ה"ּכקה ,ןענרעל
 ! סנייא ןענייז

 רעדעי ןּוא הרֹוּת רעד ןּופ טראו םעדעי רעייהט יֹוזא ןענייז ראפרעד
 טאה רהיא ןעּבאטשנּוּב ןּא רעטרעװ .ןעדיא ,רעדירּכ טפיֹוק ,באטשכוּכ
 ןופ הוצמ עסיֹורג איד ניליּב ןעלדנאהּוצנייא םייהנעגעלעג עטּוג א טצעי
 ןּוא אייברעד ןענגינינרעפא טימ הוצמ א ןעּבאה טעװ רהיא ,הרֹוּתה ביבח
 .יייייייקעװצ ןעניטכיװ א ראפ ןערעװ טכיֹורּבעג ןעװ טלעג סאר

 !הרֹוּהת רעד םימ ,ןעדיא ,ףיז טגינייארעפ
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 ,הרוּתה םויסל ערער א
 י*אלּפ ןופ

 ! ןעמלעטנעשזר ןּוא םירייל
 "םאזרעפ עטסגיטכיוו איד ןּופ ענייא זיא גנולממאזרעפ עגיטצמעי איד

 ּוצ גנולמאזרעפ א זיא סאד .ןעּבעל ןעשידיא ןיא ראפ ןעמּוק עכלעוו ןעגנּול
 ןעמ ןּוא הרֹות רפס א ןעּבעירׁשעג טאה ןעמ ,הוצמ לֹׁש החמׂש א ןערעייפ

 -ייא הרֹוּת רפס א ןעּכיירש זיא עצטעזעג ערעזנּוא טיֹול .טגירנעעג איז טאה
 קלאפ רעזנוא םאו תוצמ גיירּת עללא ןּופ תוצמ עטסגיטכיוו איד ןּופ ענ
 הוצמ עזעיד םּוראװ ףילדנעטשרעּפ רהעז זיא סע ,ןאהט ּוצ טעטכילפרעפ זיא
 -נּוא ןעטלאוו הרֹוּת רפס ןייק ןעּביירש טינ לאז ןעמ ןעװ . גיטכיוו אז זיא
 עצמעזעג ענילייה ערעזנּוא ןענרעל ּוצ סאוו ןיא םאהעג םינ ןערעטלע ערעז

 "ייצראפ ןיא לַײװ ,ןעראוועג ןעסעגרעפ ןעצנאג ןיא טלאוו הרֹוּת איד ןּוא
 עללא , שוועג טינ סגניטירּפ ןייק ,ןעיירעקורד ןייק ףאנ ןענייז ןערהאי עגימ
 .ןערעװ ןעּבעירְׁשעג ראנ ןעגעלפ רעביּב עללא ןּוא םירפמ

 ןופ קעװצ רעד ,ןעמלעטנעשזד ןּוא םידיל עהטרעוו עניימ ,רעּבא
 ׁשרֹוק ןורא ןיא ןעללעטש ןיירא איז לאז ןעמ טינ יא הרֹוּת רפס א ןעּביירש
 ןּופ לאז רענייק ןּוא ,עלעקניוו א ןיא גיהּור ןהעטש םראד ךיז לאז איז ןּוא
 רומשל דמללו דמלל :ויא קעװצ רעד !ןיינ .ןעססיװ ןעללעוו טינ רהיא

 ןערידומש ,הרֹוּת איד ןענרעל ,תאוה הרֹוּתה ירבר לכ תא םייקלו תוׂשעלו

 ,רוטאנ סנעשנעמ םעד ןעלעדערעפ עבלעוו ,עצטעזעג ענעּבאהרע ערהיא

 עגילײה איד סאוו ןעליפרע ןּוא ןאהט ּוצ קיטקארּפ רעד ןיא רעהכאנ ןּוא

 רעהכאנ ןּוא הרות רפס א ןיילא ןעּביײרש ,זנּוא ןּופ ןערעדאפ עצטעזעג
 ,הוצמ עּבלאה א ראנ זיא ,איז ןענרעל טינ ןּוא ׁשֹרֹוק ןורא ןיא ןעלעמש ןיירא

 איד ייּב גהנמ םעד רימ טנאמרעד סאד ,רעּבלאה א ןּופ רעגינעו ףאנ

 רעיז ןיא ןעּבעירׁשעֶג טהעטש םע עכלעװ ייּב , רענאדעמהאמ טשימאנאפ
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 ,ערעיײז הרֹוּת איד ,איז לאז ןעמ הוצמ א זיא סע סאד ,הרֹות רעייז ,ןאראק
 ערהעל איר לאז ןעמ טסייה םאד .ןעהערד רעדיװ ןּוא ןעהערד ןּוא ןעהערד
 רעּבא ןעּבאה רענאדעמאהאמ ץעשימאנאפ איד , ןעמייז עלא ןיא ןערידוטש

 ןעהערד וצ טוׁשּפ הוצמ א ראפ ןענעכער ןּוא ,ףילטרעוו ןעמונעג עכאז איד
 ּוצ ךילנעמנּוא רעּבא זיא סע לייוו ןוא ,גידנעטש ןאראק םעד דנאה רעד טימ
 ןעמ ,ןאראק םעד ןעהערד ןּוא גידנעטש ןהעטש ,הוצמ ןימ א יֹזא ןהאמ

 ןעמ ,ןהאט סענויּב ףיֹוא זומ ןעמ ,ןאהט סאוומע ןעּבעל סאד ראפ ךאד זומ
 ןעמ לעטימ א טכארטעגסיוא יז ןעּבאה ,ןעפאלש ךיֹוא ןּוא ןעסע סאוומע זּומ
 ,ףּור ןפיֹוא ,ףאד ץקיּפש ץפיֹוא ןעלעטש ףיֹורא ,הרֹוּת רעייז ,ןאראק םעד לאז
 ,ןאראק םער ןעהערד גידנעטש לאז דניו רעד סאד ןעטכיר ּוצ סע יֹוזא ןוא
 גידנעטש ףױ לאו ןאראק רעד הוצמ איד ןעװעג םייקמ יז ןעּבאה טא
 .ןעּבעל סאד ריפ ןעכאז ערעדנא ןהאט ּוצ גונעג טייצ ןעּבאה יז ןּוא ןעהערד

 סע תמא .,הרות רפס א ןעּביירש רעזנּוא טימ זיא עּבלעז סאר
 רּפִמ א ןעּביירׁש ּוצ הוצמ א ויא םע זא הרֹוּת רעד ןיא ןעּבעירשעג טהעטש
 סאו ןיא ןעּבאה לאז ןעמ ןא ,ןיא ןופ רעד ןנז רעד רעּבא ,הרֹוּת

 .דיא םלא ןּוא ׁשנעמ םלא ןאהמ ּוצ סאוו ןעסיוו לאז ןעמ םּוא ןענרעל ּוצ
 ןהעז ןּוא ,הרֹוּת רעד ןּופ עמאּבעג עגינייא לעיּפשייּב םּוצ ןעמהענ רימאל
 -עג טהעטש הרֹוּת רעד ןיא .קיטקארּפ רעד ןיא סיֹוא ייז ןערהיפ רימ איו
 ןהאל םעד ןעּביֹורעּב טינ טסלאז אּוד ,ןֹויבאו ינע ריכׂש קושעת אל :ןעּבעירְש
 -זנוא אד ןעלהאצעּב רעּבא סאוו . רעטייּברא ןייא ןעשנעמ ןעמירא ןייא ןופ
 -ערא ןייא ןּופ טמּוק עכלעװ הרֹוּת רפס א ראפ םעטייסאס ןּוא תורבח ערע
 רע רעדייא רעמיּב ןּוא רעװש טייּברא רעכלעװ אּפארייא  ןיא רֵפֹוס ןעמ
 ןעבעיג תורבח ןוא סעטייסאס ערעונוא +הרֹוּת רפס עצנאנ א סיֹוא טּביירש

 םינ םאד הרֹוּת רפס רעד ןּופ זיירפ איד ןעדיינשרעטנורא עהימ עלא ךיז

 ,חור סאווטע טּביילּב ,מראד רפס ןעמירא םעד טינ ,אד םירפס רכֹומ םעד

 סנאיגילער םּוצ ןעגנאלעּב סאו ןעכאז איד םאד ,וחונאו ילא הז הוצמ איד

 גנינעכער ץ'פיֹוא ןייז םייקמ יז ןעליוו ףייר ןּוא ןהעׁש ןייז ןעללאז ְךיֹורּבעג
 יב רעּבא ,ןהעש ןייז עקאמ לאז הרֹוּת רפס איד ,רפס ןעמערא םעד ןּופ

 ןעמ ,ןקו ינּפ תרדהו :םהעטש הרֹוּת רעד ןיא :לעיּפשייּב ןייא ךאנ .ניל
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 הז ,טרעלקרע דּומלּת רעד איװ ,טסייה סאד ,ןקז א דובכ ןעּבעגּבא לאז
 רעּבא איװ ,הרֹוּת רעונוא ןיא טנערעלעג זיא סאו ןאמ א ,המכח הנקש
 זיא םע +רעהעטשראפ סנאיגילער ערעזנּוא ,םינבר ערעזנּוא רימ ןעלדנאהעּב
 ,ןערהיפ ײז ןעּבעל ןעכילגעלק ןעמערא ןייא ראפ סאוו ןהעז ּוצ רעמאיא
 -עי ןיא בר רעד +םירש ןּוא טירט ןעדעי ףיֹוא טגירעדינרע ןערעװ יז איו
 ,רעלטעּב א איװ ,רעראנׁש א איו טלעדנאהעּב םרעװ הלהק רעשידיא רעד
 ,רעריינש א טלהאצעב ןעמ איװ ,טייּברא ןייז ראפ טינ ןעמ טלהאצעּב םהיא
 א ףא טפּור ןעמ ןעװ .תתֹובדנ ןעמ םקנייש םהיא ,רעיֹוּב א ,רעטסוש א
 בר םעד הברנ א רע טקנעש הרוּת רפס רעד ּוצ הילע ןייא ּוצ ןאמ סענזיּב
 בר רעד סאד םהיא טרישקיד הואג ןייז רעדא ןעליװ רעטונ ןייז לעיפ איוו
 סאד ,הפרח ןּופ טּולּב יז טסעינ בר ןּופ סאוו סאד .ּופ רעד שיובמ טרעוװ
 סע ףראד ,הקרצ ,הבדנ א ןייז וליפא לאז םע ןעװ ,ןא טינ םענייק טהעג
 ,נּוא ןּופ םרעדראפ הרֹוּת רעזנוא טול .ןערעװ טכאמעג טינ יֹוזא ְךיֹוא
 סאו רעד ןּוא ,טיג רע ןעמעװ ןעסיװ טינ הקדצ טינ סאוו רעד ףראד
 ,םנאז רומלּת רעד איװ ,טמהענ רע ןעמעװ ןּופ ןעסיוו םינ ףראד טמענ
 איד טאה רעּכירעד ,הלמונ יממ עדֹוי וניאו הלשונ ,הנתונ ימל ערוי וניאו הנתונ
 ןופ טקעריד ,דיל ריט ןעּכעג טינ הקדצ איד לאז ןעמ םאד ןעסייהעג השֹורקה הרֹות
 רעּביא טזאל ןעמ ,תאּפ ןּופ עמראפ ןיא ןעּכעג איז לאז ןעמ ראנ ,דנאה ּוצ דנאה
 טטהענ ןּוא טמוק ןאמערא רעד ןּוא ץטייװ רעדא ןראק טימ רלעפ לעקיטש א
 ןעכייר .ןייק ,הבֹוט לעּב ןייק ףיז ראפ טינ טהעז ןוא רלעפ ןּופ פארא סע
 ,רֹרֶע רעד ןּופ ,רומאנ רעד ןּופ דנאה סטאג ןופ םע טמהענ רע ,םינּפ
 רעּבמעמ רעדעי סאד גנונדרא איד הלהק עשיריא עדעי טינ טכאמ םּוראוו
 טאז םע סאר ,רהאי א לעיפ אז ןוא לעיפ אז טיט ןערעװ טסקעמעג לאז
 הממ .ןעּכעל םּוצ גונעג בר םעד ריפ ָהיֹוא תוכרטצה עללא ריפ ןייז גּונעג
 םהיא יג ,תֹוריִכׂש ראפרעד םהיא טלהאצ ,בר א רהיא טכיֹורּב !ףשפנ
 טכאמ ןּוא ,בר ןייק ףיֹוא טינ טמהענ .מינ רהיא םכיֹורּב ,רֹובכּב ןעּבעל םּוצ
 ,גנונררא ןימ אזא ּבאה יא . רעלטעּכ א ריפ ,רעראנש א ריפ םינ םהיא
 ןייֵק יב ןעהעעג שינ רעהעטשראפסנאינילער ןופ גנולדנאהעּב ןימ אזא
 קו ינפ תרדהו ןופ ץמעועג ןעזעיד טימ טהעטש סע איו .,ןושלו המוא
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 רעגילייה רעזנוא ןּופ עצטעועג ערעדנא עלעיפ טימ ְךיֹוא סע טהעטש או

 םוקת אֹל טימ ,ףבבלב ףיחא תא אנׂשת אֹל טימ ,דומחת אל טימ ,הרֹוּת

 רעדירּב ערעייהט עניימ ,אי ,עצטעזעג ערעדנא עלעיפ טימ ןּוא רומת אלו

 ןירא איז ןעללעמש רימ ,הרֹוּת רפס א ןעּביירש רימ , רעטסעווש ןּוא

 לאז ןאראק רעד ,ןענרעל טראד ןיילא ףיז לאז איז ׁשֹדֹוק ןורא ןיא

 . ןעיירד ןיילא ךיז

 ןעּביירְׁש ןופ תוצמ איד ןיז םייקמ גישכיר ןעלליו רימ ןעוו

 ,ןיז םייקמ ןּוא ןענרעל ףיֹוא אז ןעהעז רימ ןעפראד ,הרֹוּת רפס א

 םעד ןיא ןעהיצרע רעדניק ערעזנוא ןעהעז רימ ןעפראד טּפיוהרעּביא

 ּרלק רעונּוא ןֹּוא םיאיבנ עגיליה ערעזנוא ןּוא הרֹוּת רעד ןופ טסיינ

 ערעזנוא ןּוא ,לּופ ראפ ןיז הוצמ יד םעװ םלאמאד ,דּומלּת ןענ

 לּכ יניעלו לבת יִבְׁשֹי לכ יניעל ,'"ח יכּהּב עז ןיז ןעלעװ רעדניק
 . ןמא , לארׂשי
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 .ערער ס'רפוס
 ,הרוּת-רפס תלחתה ןוא םויס א ייּב

 ןויטכמפ ןופ

 ! רעטסעווש ןוא רערירּב ערעייהמ ,יתוּבר

 עצרוק ןיימ ןא גנאפ ךיא סאו ןעגידלושטנע םיוועג רימ טנעק רהיא
 ןעשיריא ַא ןופ עגאל איר ןעגעװ רעניטכיר רעדא ,ןיילא רימ ןענעוו עדער

 ,קלָאפ רעזנוא ריפ תורות ירפס ןעּביײרש וצ ךיז טניטפעשעּב רעכלעװ רפוס
 ןייז ראפ ןעועג טלהאצעּב םוג וצ לאמַא רפס א זיא סיױא םזייוו סע איו
 רעד יא םייצ עסיוועג ַא ןיא זא זנוא טלהעצרעד דומלּת רעד לייוו ,טייּברא

 מאהעג ארומ ךאפנייא םאה ןעמ זא םיורג יוזא ןעוועג םירפוס ןופ גנאלרעפ
 ַא שמאח רעדא דלישהטאר ַא ןערעוװ רפוס רעשידיא ַא הלילח טעװ רעמאמ
 זא ('נ םיחספ) ראגאז זנוא טלהעצרעד ארטג איד .רעללעפקאר עלעקיטש

 ןייק ןערעװ םינ לאז רפוס ַא זא לאמ גיצנאווצ ןוא רעיפ טסאפעג טאה ןעמ
 .(ורשעתי אלש ת"ס יבתוּכ לע ובשי תינעת ד"כ) רענָאילימ

 טעװ רעמאמ קערש איד קעװא ןעצנאג ןיא טלאפ אקירעמא ןיא אד

 ּבאקיישזד ןופ רעדא עינענראק ןופ טנערוקנאק ַא םולשו-פח ןערעװ רפוס ַא
 -כייר ןופ "ימירעּפסארפ, ןופ טייוו יוזא אד זיא רפוס רעשידיא רעד לייוו ,ףיש

 ,לאמ ןייא וליפא ןייז תינעת רזוג ןופ ןע'םולח רוסא טפראד רהיא זא ,םוהמ
 ,תורצוא מימ ןעדנוּברעפ םינ אד זיא רפוס א ןוֿפ ןָאיסעּפארּפ איד בוא ,רונ
 איו ,םזימָאירטאּפ ןוא דובּכ םימ םלעטשעג ךיוה ראפרעד םשה ךורב איז זיא
 טרעייפעג טרעװ סאו רפסה תלחתה ןוא םויס ייּב םפא רהעז ןעהעז רימ

 רובּכל קיומ ןוא םערער טימ , גנורעטסיינעּב ןוא ראראפ לעיפ יוזא טימ|
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 "רפס עזיד םורא טצעי גנולטאזרעפ ענהעש איד טכארמעּכ ךיא ןעוו .הרותה

 יומש ,ױױרּפ ןוא ןאמ ,טלא ןוא גנוי ןעדיא איװ קילּב א ּביג ךיא ןעװ ,הרוּת

 סאוו מיט ,הרות רעד ןיא תוא ןייא ןעפיוק וצ ריירפ עלעּבאנ טימ ךיז ןעּפ
 םעד םימ ךיא להיפ ןאד --- רעדעפ איד ןא ןערהיר ייז טקעּפסער ַא ריפ
 לחומ ןיּכ ךיא ןוא ,ןאיסעפארפ ןיימ ןופ טייקגילייה איד טקעּפסער ןעטספעימ
 -לאהוצפיוא םוא טסאפעג לאמא טאה ןעמ סאוו םיתינעּת גיצנאווצ ןוא רעיפ יר
 , . . תולד ןיימ ןעמ

 -עיד זא ,ערניירפ עניימ ,ןעשניוו וצ ךייא רעּביא רונ רימ טּביילּב םע

 ןערהָאי ןעפאשרעפ ךייא לאז דנעבא טנייה ןעגידנע רימ סאוו הרות-רפס עז

 ןעפורפיוא ןהיז ערעייא ןעמ לאז הרות-רפס רעזעיד וצ ,המחנ ןוא דיירפ ןופ

 עּבלעז יר וצ . םינתח ןערעװ ןעלעוו יז ןעוו רעמעּפש ןוא הוצמ"רּב רעייז וצ

 -עװ ןעלעוו יז ןעוו ,הילע בוט-לזמ ַא וצ ןעפורפיוא אייז ןעמ לאז הרות-רפס

 ןייז ןיוש םעוו הרות"-רפס עזעיד ןעוו ןוא ,רעטכעמ ןוא ןהיז ןופ סרעמאפ ןער

 רעטרעװ איד איו ךילּברעטשנוא טינ זיא טעמראּפ רעד לייוו טלַא ץנאנ

 ןוא לוסּפ ןּוא טלַא ןערעוו טעװ איז ןעוו ,ןעּבעירשעג רהיא ףיוא ןענייז סאוו

 טלאז ןאד ךיוא ,השרפ איד רהיא ןיא ןענעייל ןענעק טינ רהעמ טעװ ןעמ

 "וק להוש ןיא טכאנ ייּב הרות תחמש ןהעג וצ קראטש גונעג ןייז ךאנ רהיא

 -טכייל רעזנוא זיא סאוו הרות עטלַא איד ןעסירגעּב ןוא *ע'לוספ, איד ןעש

 , תולג ןיא םערוהמ

 ַא ןעגױא ערעייא ראפ רהיא טאה אד---השמ םש רׂשא הרותה- תאז

 סאד ןוא ,ןעּבעגעג זנוא טאה ונּבר השמ סאוו הרות עטשרע ענעי ןופ עיּפָאק

 ,קלאפ ןעשיריא ןופ טייקכילּברעטשנוא איד ןופ רוס רעד זיא ןיילא
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 ,רפוס םעד ריפ הרוּתה םויסל עדער א
 ,באז יּב ןוּפ

 , םוקילּבוּפ סעהטרעוו ,יתוּבר
 ןייא ,רפוס א ןיּב ךיא . רעמרעװ עכילטע ןעדער וצ ךיוא רימ טּביױלרע

 ןייז ךיז געמ טראוו א ס'נצּבק א ןוא ,היוזּב ןכסמה תמכחו ,ךילנייוועג ןאמירא
 ,םייצ ןעטונימ עבילטע רימ טקנייש ךאר ,טעטכאעג טינ זיא המכח א וליפא
 זא ליװ ךיא ןוא חמשמ ךיז טייז רהיא ,רפסה םויס םייּב אד ןעדייר ליװ ךיא
 .ןעסינעג סעּפע ךיוא ךיא לאז החמש רעייא ךרוד

 ,ןועמש טבש ןופ פא ךיא םאמש דומלּת םעד טיול ןוא ,רפוס רעד ןיּב ךיא
 סיורא טאה סאוו ןעדיא ייּב טבש רעטסכילקילגנוא רעד ןוא רעטסמירא רעד
 טייקכייר איד . םירפוס ןוא םידמלמ :םינצּכק עטסערג איד ךיז ןופ ןעּבעגעג
 טרעװ טייקמירא רעייז וצ ּבאנוצ א ןוא ,םש א ךאד טאה םידמלמ איד ןופ
 ייּב סאוו םדאטשנא ,ץראה םעו רוּב ,הטוש ןעדעי ןופ ןעפירגעגנָא ערהע רעייז
 ,הגרדמ רעטסכעה רעד ףיוא טצמעשעג רערהעל איד ןערעוװ םלועה תומוא איד
 ירפס ןעּביירש סאוו ,םירפוס איד ןופ עגאל איד ןעלעטשראפ ןיוש ךיז רהיא טנעק
 ,םיִּתּב ילעּב ןוא םידיגנ יז ןעגעקנא ןענייז םידמלמ זא ,תוזוזמו ןיליּפּה ס'הרוּת
 -נוא רעטייווצ ַא םינ טּביג סע סאו ,ןצּבק רעלערייא אזא סעּפע זיא רפוס א
 . ןוז רעד רעמ

 ,רעגינעי רער ,רפס ןעגילייה םעד םייסמ טצעי טייז רהיא ,יתוּבר אזלא
 םיפלא ט"פרת ןייק סיוועג טאה ,ּפָארוי ןיא ןעּבעירשעג רפס םעד טָאה סאוו
 טיורּב ףיוא טקעלקעג םיֹוק םהיא טָאה סע זא ,הרבס א זיא סע .טנידרעפ טינ
 םייסמ וצ ,ךייא וצ רעהַא ןעמוק ּוצ ןעוועג טרעשעּב זיא רימ רָאנ ,רעסאוו טימ
 םהענ ןכל .ןעגנאפעגנא טאה עגעלאק רעטירא ןא רעניימ סאוו ,טייּברא איד ןייז
 ןעניז ןיא טצעי ךימ טלאז רהיא זא ךייא ןענאמרעד וצ טכער סאר רימ ךיא
 -אטשכיּב איר ראפ דנאה ןעלופ ן'מימ םלהָאצעּכ רהיא זא ןעוו ןוא ,ןעבאה
 -רעד ןענעק לאז ךיא .ןעסינעג םעפע ךיוא ךיא לאז ,טּפױק רהיא סאוו ןעּב
 ,טייוו יוזא ןעפלאהעגסיוא רימ מאה רפסה םויס רעד זא ,עילימאפ ןיימ ןעיירפ
 .רפסה םויס ןעטייווצ ַא זיּב ןעמלאהסיוא ןענעק לאז ךיא

 ןערעק ךיז טעוו רהיא ּואו ,ןעפלעה ןעדיא עלַא ןוא ךייא לאז טאג ןוא
 ,ס'הרוּת-ירּפס ןעּבירש ןוא הקדצ ןאמ ןעניז ןיא ןעגיל לאז ךייא ,ןעדנעוו ןוא
 וא ןיימשייּב זנוא לאז הרוּת רעד ןופ תוכז רעד ןוא .וװ .ז .א ןעלוש ןעיוּב
 ,ןמָא ,תולג ןרעטסניפ םעד ןופ ןערעװ טזיילעגסיוא ןעלאז ריס
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 . רפוס םעד ריפ הרותה םויסל עדער
 0 "לאפ תאמ

 ! רעדירּב ןוא דעטסעווש ערעייהט

 סאד ,ךתרותּכ ונקלח ןתו :תולּפּת ערעזנוא ןיא גאט ןעדעי ןעטעּב רימ
 םאד ּבױלג ךיא .הרוּת רענילייה רעד ןיא קלח ןייז ןערעי ןעּבעג לאז טאג
 -םיא םינ ןיא רעכלעװ ,דיא רעדעי סאד , גהנמ רעד ךיז טמהענ ןופ רעד
 טלהאצעּב ,הרוּת רפפ עצנאג א ןעּביײרש וצ רלעג לעיפ ןעדנעּפס וצ ערנאמש
 -יצנייא ןייא ראגאז רעדא ןעּבאטשנוּב עבילטע םנעטסגינייוו ןעביירש ריפ רע
 ןעּבאה ךיוא לאז רע םוא ,הרות רפס א סנערעדנא ןייא ןיא באטשכוּב ןעג
 ,רערהאוו רעד .הרוּת רפס תביתכ ןופ הוצמ רעד ןיא קלח זיא סע ןעכלעוו
 לאז רערעי סאר *,ךתרותּכ ונקלח ןתו, ,הלפת רעד ןופ רעּבא ןניז רעגימכיר
 ַא טנערעלעג ןעּבאה לאו רעדעי סאר 1 זיא הרות רעד ןיא קלח א ןעּכאה
 -ערנא רעד ,ךינת לעּב רעסיורג ַא זיא רעד :הרות רעד ןופ לייהמ ןעסיוועג
 ןיא .םיקסוּפ ןיא ןדמל רעסיורג א זיא רעטירד רעד ,ס'ש ןיא יקב ַא זיא רער

 סעצנאג ַא סאד ,טייקכילגעטנוא רעד עכאז ַא רעּבא סע ןיא קיטקַארּפ רעד

 םרערנואוועּב ןייז לאז שנעט רערעי סאד טנערעלעג לעיפ יוזא ןייז לאז קלאפ
 ךיוא קלאפ ַא ןיא ןייז ךאד ןעזומ סע .גנונרעל ןופ שטנערּב רעסיוועג ַא ןיא

 עמלא ערעזנוא ןעּבאה רעהאד .װ .ז ןוא ,רעמייּבראדרע ,םירחוּפ ,רעמייברא
 לאז טייּברא עשיטקארּפ איד טוהמ סאוו רעד סאד ,לעטיּט א ןענופעג םימכח
 טעמריוועג ןעּבעל ןעצנאג ןייז טאה םאוו ,םכח דומלת םעד ןעצטימשרעטנוא
 הרוּת רער ןיא קלח ַא ךיוא רע טםאה ןפוא ןעזעיד טימ ,הרוּת ןענרעל םוצ
 ןעוו לייוו ,מכער רהעז ךילקריװ זיא םעזעיר ,טנירעל םכח דומלת רעד סאוו

 םכח רומלּת םעד ןעצמימש טינ ןעטלאוו רחופ רעד רעדא רעטייּברא רעד
 .ןענרעל וצ ןעושג ערנאטשמיא ּטינ רֶע טלאוו

 != ,, טמלא רתעז ןופ ןיוש קלאפ רעונוא ייּב טכיורּבעג טרעװ לעטיּט רעזעיד
 ץגילייח ףלעווצ איד ןעשיוצ , רעדניק םי'וניבא בקעי ןעשיווצ ןיוש .,,ןעטייצ
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 "שרע רער עכלעוו ןופ ,ןולובז ןוא רכששי :ייווצ ןענופעג ךיז ןעּבאה ,םימבש
 ןעוועג זיא ןולובז ןוא ,הרוּת ןענרעל וצ ןעּבעגעגרעּביא ךיז םאה רכששי רעט
 ןיא קלח א ןעבאה לאז רע םוא רכששי טציטשעג טאה ןולובז ןוא ,רחוס ַא
 ,ןעריא ונוא ייּב גהנמ רעד טממאטש ןופרעד סאד ןייז ןעק סע .הֹרוּת ןייז
 ,הרבה איד ריפ ענייא , תורעק ייווצ ןעמ טלעטש הרוּתה םויפ םייַּב סאד
 םעד ריפ ןעמ טלאצעּב הרעק עש'הרבח רעד ןיא ,רפוס םעד ריפ ענייא ןוא
 ס'רפוס םעד ןיא ןוא ,הרוּת רפס איד ןעּכײרש ןיא טפיוק ןעמ סאוו לייהט

 -ערג רעד לייוו ,חרות איד ןענרעל ןיא לייהט םעד ריפ ןעמ טלהאצעּכ הרעק
 ,הרוּת ןענרעל וצ ןעּבעגרעּביא ןענייז םאוו ןעריא ןענייז םירפוס לייהמ רעטס
 םכח רימלּת א ןייז אוצ הנהמ הוצמ ַא ריפ דיא רעדעי טניכער תמאּכ ןוא
 ערהאוו איד זיא סעזעיד ,ןעּבעגעג םהיא טאה טאנ סָאװ םעד ןופ , ויסכנמ
 סעטנערעלענ ַא ,רפסה םע ןייא ןעּבעילּבעג זיא קלאפ רעזנּוא םוראוו עכאזרוא
 םאה סע םאוו תורצ ןוא תופידר עכילקערש איד ףיוא גידנעקוק טינ ,קלאפ
 "רוא איד זיא סעזעיד ,תולג ןעכילקערש ןעגנַאל ןייז ןיא ןהעטשוצסיוא טאהעג
 לייװ ,רעקלעפ ערעדנא טימ טשימוצ טינ ךיז טאה קלאפ רעזנוא סאוו עכאז
 -סערג רער זיא סאד לייוו ןוא ,ןופ רעד ןעטלאהעגּבא םהיא טאה הרות איד
 איד ,קלאפ םעשיריא עכאווש עזיד םאר רעדנּואװ עלא ןופ רעדנּואו רעש
 לעיפ יא ןעשיוװצ ןעריטסיוקע גנאל יוזא טנעקעג טאה לארשי הרוזּפ הש
 -עד ,רעקיטש ףיוא ןעסירוצ םינ םהיא ןעּכאה יז ןוא ,םלועה תומוא איד ףלעוו
 הלחתה רעד טיט הרותה םויס םעד ןעכאמ וצ גהנמ ַא זנוא ייַּב זיא רעּביר
 -עג טאה טאג סאוו רעדנואו איד טנאמרעד טרעװ הרות ףוס ןיא ,ןעמאזוצ
 -שעג טהעמש הלחתה רעד ןיא ןוא ,לארשי לּכ יניעל קלאפ רעזנוא וצ ןוהמ
 םעד ןעפאשעּב טאה טאג ןייא םאד ,םימשה תא םיהלא אֹרֹּב תישארּכ ןעּביר
 תורחא ןיא הנומא איד זיא סאד ,סינפעשעּב עלא ןוא ררע איד ןוא לעמיה
 -קע טפארק ןעּבעגעג זנוא טאה סאו ,ןעּבױלג רעזנוא ןופ דוסי רעד ,ארוּבה
 איד ןעּבעל רער וצ טפארק ןעּבעג ךיוא זנוא םעוװ ןוא ,גנאל אז ןעריטמיז
 | + ןמָא הלואג עיתמא
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 , תוינשמה םויס א אוצ

 סאוו טייּברא רעד ןופ גנומיידעּב איד

 ,טכאמעג טאה ׁשורקה ּ!וניּבר
 ,דלאג .א ןופ

 ךרוד זַא ,לארשימ הרֹוּת חּכּתשנש ןהעועג טָאה שֹורקה הדוהי 'ר ןעוו

 , ןעדיא אייּב הרֹוּת איד ןערעוו ןעסעגרעפ םעװ ,תֹואְקּתפרִה ןוא ,תֹורצ איד

 קעװַא ךיז ,ןעגיֹוא עדנילּב-ּבלאה ןיא רעּפרעק ןעכאווש ןייז םימ רע טָאה

 -עג ןקתמ ןעּבָאה םימכח איד סָאװ תֹוכלה עלַא ןעּבעילקעגפיֹונוצ ןוא טצעזעג

 השש איר ,תֹוינשמ םעד טכאמעג זנוא ראפ ןוא ןעּבעירשעגפיֹוא אייז ,ןעוו
 . ןעוועג םייסמ טנייה ןעּבָאה רימ סָאװ , הנשמ ירדס

 ןוא הנּפ ןבא רעד ןעּבעילּבעג ןוא ןעוועג ןענייז הנשמ ירדס השש איד
 , םלועה תֹונּפ עּבראּב לארשי שיא ןערעי ראפ ןחֹוּב ןבא רעד ךיֹוא

 -עג ,רנאל רעזנוא ןיא ,דרע רעזנוא ףיֹוא קלָאּפ ַא ןעוועג ןענייז רימ

 ןעמיה אוצ איו טנרעלעג רימ ןעּבָאה ונימכח יּפמ ןוא ,שדקמה תיּב ַא טַאה

 ןּוא טכאמעג בּורח םעללַא ,אנֹוש רער ןעמוקעג זיא ךָאנ רעד . הרֹות איד
 , רכנ תמרא לע ןעּבעירטרעּפ זנוא

 ,םישורּפ ,תֹוּתּכ ענערעישרעפ ןיא טלייהטעגנייא ןעוועג ןענייז ןעדיא

 םייסא ,םיקודצ איד ןעמוקעגניהַא ןענייז ואוו ,םינֹורמוש ןּוא םייסַא ,םיקודצ

 ,רנעזיֹוט עכילטע ךָאנ רשפא ךיז ןעניפעג ןעמאזוצ עללַא ןופ 1 םינֹורמש ןוא

 לייוו 4 סָאד זיא סָאװ ראפ ןוא ,ןָאיללימ ףלעווצ זיּב ןעלהעצ םישורפ איד

 -לאהעג"ןעמַאזוצ זנוא ןעּבָאה ,תוינשמ םעד ןיא תֹוכלה ענעּבעירשעגפיוא איר
 . הנידמ רערעי ןיא ןוא רֹוד ןעדעי ןיא ןעמ

 . יניסמ הרֹוּת עמלַא ערעזנוא רונ םינ רימ ןענרעל תֹוינשמ ןעזעיר ןיא

 -אטסיה רעזנוא ,ןעוועג ןקתמ ןעּכָאה םימכח ערעזנוא סָאװ גנידצלַא ךיֹוא רונ
 סע טולּב ןוא ןערהערט לעיפייוו ןערהאפרע רימ ןוא תֹויֹּבכ ערעזנוא עיר

 . ןעמלאה הטחלמ ןוא אנוש ןעגעג ןחעטש אוצ טסָאקעגּבָא ונוא טָאה

 "קניא ןוא תיחשמ ילּכ ,ןעררעווש ערעיײז טימ תֹומוא עלא ןעּבאה סָאװ
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 ערעזנוא ,תוינשמ רעותא טאהענ ויולּב ןעּבָאה ריּמ ?טרהיפעגסיוא ןענָאיציזיװ
 ינָא ,ןערייל וצ איו טנערעלעג רימ ןעּבאה ךילדעירפ ןוא ,תֹוכלה ןוא ּםיניד
 ,ןעמיולרעגירַא ןעלָאז רעקלעפ ערליוו יד ןופ סעילַאװכ יד ידכ פאק םעד ןעניײּפ

 ןוא ךָאנ ןעּבעל ריּפ ! םייח ּונדֹוע ןעפורסיֹוא רימ ןענעק טנייה ןוא
 ! ונירּוענ שרחתּת רשנּכו ,ןעּבעל ןעלעוו |

 ,תֹולּבק ערעזנוא ,עירָאטסיה רעזנוא ,ךוּב ץטעזעג רעזנוא ,תֹוינשמ רער
 ןופ . םיל רבעמ ךיֹוא ןוא דנאל אוצ דנאל ןופ ןעגנאנעגמימ זנוא טימ ןענייז
 אוצ איו םייחה יקוח יּפ לע ןעּבעל אוצ איו טנערעלעג רימ ןעּבָאה טרָאר
 .ּםיאנֹוש ערעזנוא ןופ ןעדייל וצ איו ןוא לזמ ןערעטיּב רעזנוא טימ ןעפּפמעק

 םער ,הנשמ ירדס הׁשׁש איד ,תֹוינׁשמ םעד ןעוועג םייסמ רימ ןעּבאה טנייה

 ,ןיהא ,לעממיה םּוצ ןעגיֹוא ערעזנּוא ףיֹוא ןעּביה רימ ,ונידמחמ תטילפ

 . ןעגאז רימ ןּוא ֹוׁשדק ,ןועמל
 -ארטרעּביא ןענעק ּוצ זנוא קראמש ,םימלֹועה לּכ ןֹוּבר זנּוא ףלעה;

 .ףיד ןעטעּב רימ ןוא ,תֹומּוא איד ןופ תוירוכא איד ןּוא טייקדליוו איד ןעג
 וּכרדמ ֹובּוׁשֹּב םא יִּכ תמה תֹומֹּב ץֹוּפחא אל; טגאועג טסאה ןיילא אוד יװ
 טינ ןעטעּב ריט .םירמֹונו םימקֹונ ןייק םינ ןענייז רימ ,ןמחר ,אּוד ,"היחו
 ןערעװ ןעללאז אייז ראנ ןעלליו רימ ,ץכעלש ןייק םיאנֹוש ערעזנּוא ףיֹוא
 ,"וניהלא יד םֵׁשּב ףלנ ּונחנאו ויהלא יד םׁשֹּב ףלי שיא לכו. ,ןעשנעמ ערעסעּב
 ןּופ תֹוכלה ןּוא םיניד איד ,הרֹוּה רעזנּוא ןעמיה רעטייוי ְךיֹוא ןעללעוו רימ
 ןערהעק-ּוצ קירּוצ יז ןעשניוו רימ ןּוא ,םרּכה ירמֹונ איד ,םימכח ערעזנּוא
 ןעּבאה םירֹוּבנ ערעזנוא ּואװ ,טּכעלעג ןעּבאה ןערעטלע ערעזנוא ּואו ןיהא
 טגירערּפעג ןעבאה םימכח ןּוא םיאיבנ ערעזנּוא ּואו ןּוא ןעטלאהענ המחלט
 *!הקדצ ןּוא םימחר ,רֶׁשֹי ןּוּפ הרֹוּת ןייד
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 ( פי

 ,ם'ישה םויס א ּוצ
 ,רומלת ןענרעל ןעפראד ןעדיא סאוו ראפ

 ירעדיינש ,5 ןופ

 טכַאנ יד ,גָאט םעד ןערעייפ ּוצ טלעמַאזרעּפ אד טנייה ךיז ןעּכָאה רימ
 סָאד .ס'שה דּומל םעד ןעגידנע ּוצ טּכעלרעד ןעּבָאה רימ סָאװ העש יד ןּוא
 ונדמחמ איח רשא הפ לעּנש הרֹוּת איד טנירעלעגכרּוד ןעּבָאה רימ , טסייה
 | , וניניע רואו

 ןעוו ,ןעּבעל רעזנּוא ןיא רעטסרעייהמ רעד זנּוא ייּב זיא טנעמָאמ רעזעיר
 גנַאל ןיֹוש רימ ןעטלָאװ .ם"ש רעזעיד טינ ןעװ ,הֹּפ לעּבכש הרית איד טינ
 ,םירצמ קעווא ןענייז סע ןיהּואו םֹוהֹּת ןעּבלעזמעד ןיא ןערָאװעג ןעגנולשרעפ
 , תֹומּוא ערעדנא איד ןּוא םיֹור ,רושא ,םרּפ ,לבּב

 -רעפ רע ןעוו ןַאד רונ ןשנעמַא זיא שנעמ רעד זַא ,ןעּבענ וצ טעװ רערעי

 ןעוו ,טינ ךיז טרעילרעפ רע ןעו ,המרעוו ןייז ןעצמעש ןעק ןּוא ךיז טהעטש
 ןייז ןענעקיילרעפ וצ ,עסאמ רעסיורג רעד ןיא ןעדניוושרעפ טינ ךיז טזאל רע
 טימ םניפיוה תעשּב .''ךיא,, םענעגייא ןייז ןוא ,תולּבק ענייז ,טייהנעגנאגרעפ
 תיּב רעזנוא ןעמ טאה ,תוּכס ענערעישרעפ ךרוד ןעגנאגעגרעטנוא ןענייז תומוא

 -עג ,טגאלפעג ,טרעטאמעג ,תולג ןיא ןעבירטרעפ זנוא ,טנערּברעפ שדקמה

 ןוא ,םיאנוש עלא רעּביא טריפמואירט ןעּבאה רימ רעּבא ,טניניײּפעג ןוא ט'ףדור
 ,אד רערעיװ רימ ןענייז ,רהאי דנעזיומ רעיפ ןופ עיראמסיה עכייר תולג ַא ךאנ

 יתולּבקו יתווצמו ינא לארשי : ץלאמש טימ ןעיירשסיוא ןעק דיא רעדעי ןוא
 !יתדמלו .יתרמש

 רעוו 1 ןיסחויה רדס אזא ןעזייוופיוא ןעק םלועה תומוא איד ןופ ךאנ רעו
 ןוא טולּב ליפ יוזא טימ ,עטכישעג אזא ןעזייוופיוא ןעק רעקלעפ איד ןופ ךאנ

 ? םיאנוש איד רעּביא ןעגעיז עלעיפ יוזא טימ ןוא ,ןערערמ

 גידנעגנאפנא ,םימכח ערעזנוא ןעקנַאדרעּפ וצ רימ ןעּבאה סעלא סאד ןוא
 טינ ןעּבאה סאוו , רעהירפ ןופ ךאנ רשפא ןוא ,הלודגה תסנכ ישנא איד ןופ
 , ןייז ללובתמ טינ ךיז ןעלאז רימ ידכ ,םירדגו םינייס ןעכאמ וצ טרעהינפיוא
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 ןעלאז רימ ידכ ,גנוטכינרעפ ןופ דנורגּבָא ןיא ןעקניזרעפ טינ ןעלאז רימ ידּב
 -ילקריוורעפ רעד ףיוא ןעפאה וצ קראטש  גונעג ןייז רעמיא ךאנ ןוא ןעּבעל

 ןעּבעל ,הרוהי ירה איד ףיוא ןעהילּב וצ ץלאטש ןעלַאנָאיצַאנ רעזנוא ,ןופ גנוב
 הרות אצת ןויצמ יכ,, ןערעוו םיוקמ רעדעיװ לאז סע ןוא ,לארשי ירע איד ןיא

 ;םילשורימ 'ד רבדו
 דעּב ןוא טלאהניא רהיא זיא סאו +הפ לעבש הרות איד זיא סאוו ןיא

 :ןעגאז םימכח עטלא ערעזנוא סוזוװ טרעה טא ? גנומייר
 בױק םא שא לש הכרד המו ,תלשמינ שאכו הנתנ שאמ ,שא הרותח,

 .'הרוא דגנכ םמחתהל אלא םדאל ול ןיא ,ןנצ הנממ קחר ,הוכנ הלצא םדא
 (,םש המוחנתו ורתי אתליבמ)

 ןעבילגעג ןיא ןוא ןעּבעגיג איז זיא רעייפ ןיפ לייוו רעייפ זיא הרות איד

 ךיז טהירּב ךיז טרעטנהענרעד סע רעװ , רעייפ איו יוזא רעּבא רעייפ אוצ

 ךיז שנעמ רעד ףראד ,ןעריורפרעפ ןעמ טרעװ םייוו וצ טייטש ןעמ ןעוו ,פא
 .רעייפ ןופ טכיל רער ייּב ןעמעראוו ראנ

 ידעגסיוא ןעּבאה םימכח ערעזנוא סאוו ןויער רעטסכעה רעד טנעיל אד
 ירעפ םינ ןנוא ןעזאל םאוו םירדגו םיגייס ןעּבעגיג זנוא טאה ןעמ ,טקיר

 עללעה איד ןיא ןעמעראזו ךיז ראנ ,ןערעוי ןעריייופרעפ טינ ,ןערעוו טנערּב

 ! הרואּב היחנו ,בתכּבש הרות ןופ ןעלאיומש עדנעצנעלג ןוא ענהעש

 :רעטייוו ןעגאז םימכח ערעזנוא
 הגיגה ימלשורי) ,'יעצמאב ךלהי ?השעי המ-- ןיל"בש יּבל המדנ הרותה;

 (.ב"יפ

 שנעמ רעד לאז סאו !םעקשזעטס ייווצ וצ ןעכילגעג זיא הרות איד

 .ןעמימ ןיא ןהעג ? ןוהמ
 םימכח ערעזנוא ןעװ .הפ לעּבש הרות ןופ דוס רעד טגעיל אד טא

 ןעלאז םוניירדא ןופ ןעטייצ איד ןיא דמש תריזג ךרוד זא ןהעזעגנייא ןעּבאה
 ,םגאזעג יײז ןעּבאה ,םשה שודיק לע ןעמוקמוא עלַא רעדא ןעייגרעטנוא ןעדיא

 ױלינ ,םימד תכיפש ןעמיטשנייא טינ ןעמ לאז ןעכאז איירד ףיוא ראנ זא
 ערעדנא עלא ףיױא ןוא , רובעי אלו גרהי ייז ראפ ,הרז הדובע ןוא תוירע
 יי םאה הפ לעבש הרות סאוו ןיליבש איד ןענייז סאד .גרהי אלו רובעי
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 .תומנ אלו םהב היחנ ןעמל ,ןעּבעגיג
 "ןישפמל הנתנ אֹל הרותה , :שרדמ רעד יקאט טרעלקרע ראפ רעד ןוא

 ועדָא םינָאראנ וצ ןעראוועג ןעּבעגיג טינ זיא הרות איד (יחיו ,כוט חקל שרדמ)
 ,םיטוש

 רקיע םעד ןעגאז לאז רע ןקזה ללה טקירדעגוצ טאה ןעמ ןעװ ןוא
 ךדיאו דיבעת אל ךובחל ינס ךלעד ןאמ, טרעפטנעעג רע טאה ,הרותה
 עגירּביא סאר ,ןעטייוצ םעד םינ והמ ,טינ טלעפעג ריד סאוו 'יאשוריפ
 ,םירדג ןוא םיגייס ןופ טיימשעג

 תלימנ הפוסו םידסח תלימג ת"חת הרותה,, :םימכח איד ןעגאז רעטייוו
 ךיז טגידנע ןוא סטוג ןוהט טימ ןָא ךיז טּביה הרות איד (.ד"י הטופ) ,יםידסח
 .םטונ ןוהט טימ

 ,רעּבליז טימ טקעדעּב לעפע ענערלאג איוװ ."ףסכ תויכשמב בהז יחופתכ,
 הרות זיא לעקער רענרעּבליז רעד ןוא בתכּבש הרות זיא לעּפע ענערלאג איד
 ןעטלאו ,ןעוועג טינ טלאוו לעקער רענרעּבליז רעד ןעוו רעּבכא .הַּפ לעּבש
 ,לעפע םענערלאג םער ןעריולרעפ גנאל ןיוש רימ

 -רעפ ךיז ןעּבאה רימ סאוו ס''שה םויס רעד טנייה טעטיידעּב סאד טָא
 ,ןעּבעל רעזנוא ןיא טנעמָאמ רעטסנהעש רעד זיא סע .ןערעייפ וצ טלעמַאז
 םייסמ ןעּבאה רימ זַא ,ןעגָאז ןענעק רימ ןעוו ,עדנוטש עטסכילהערפ איד
 ערעזנוא סָאװ תופירח ןוא תומכח איד ,ערהעל איד ,הרות איד ןעוועג
 ןיפ ק"ָאּפ רעזניא ןעטיהוצּכָא ידּכ ,טסַאּפרעּפ ןוא ןעּבירשעג ןעּבאה םילודנ
 'געסעגרעפ ןיפ םוהת ןיא ןערעװ ןעריולרעפ ןופ ,תוללוּבתה ןופ ,גנאגרעטנוא
 ! גנוטכינרעפ ןופ ּבורג"לעסעק ןיא ,טייה
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 ,ןאמפיוק ,ל ןופ

 !עדניירפ ,ּובתכת הֹּבֹומ הנשל
 ןּוא םייהנעדירפוצ ,קילג רהעמ ןעגניירּב רהאי עיינ סאד ףייא לאז

 ,עטלא סאר איו תומחנ
 רימ לעיפיװ .ןעדעירפּוצ טינ לאמנייק ןענייז ,ןעמ טגאז ,ןעדיא רימ

 ןעּבאה רימ זא ,רעּבא ןיא תמא רעד .,רהעמ ףאנ רימ ןעליװ .ןעּבאה
 'רעטייוו רימ ןעגנאלרעפ ראפרעד ןּוא ,גּונעג טינ לאטנייק

 דיא רעד ,רוכּכ ןּוא תורישע ןעּבאה ליװ רעדעי ,רהאוו זיא סע
 ,ׁשֹוּבלל רנֹּבּו לוכאל םחל איו רהעמ טינ טעּכ ,ףילנהעוועג איװ ,רעּבא
 ,טנער ןעלהאצעּב ןענעק ןּוא ןאהטנא סאו ,ןעסע ּוצ סאו ןעּבאה לאז רע
 םעיינ םּוצ ןעלעטשקעװא םינ ךיז רע טעװ ,טימרעד טגראזעּב זיא רע ןעוו
 היא ,אי םעב רע סאו ,ןעצאלאּפ ןעּבעג םהיא לאז טאג ןעגנאלרעפ רהאי
 ,רעטסעווש ןּוא רעדירּב ענייז ףױא ,קלאפ ןייז ףיוא תומחנו תועוׁשֹי

 -עװ ןעבעירטעג ןעפראד טינ לאז רע ,סעּפע ףאנ טגנאלרעפ ריא רעד
 םהיא ןעמ לאז ,זיא רע ּואװ טראד ןּוא ,ןעטייווצ םוצ תולג ןייא ןּופ ןער
 , ןעריטסיזקע ּוצ ןעּביֹולרע ,הורוצ ןעזאל

 ןיש לייװ ,ןערעירפוצ טינ לאמנייק ןעדיא רימ ןענייז ראפרעד טא
 ןעמ איװ ,ןעמעהטאּבא טינ זנּוא טזאל ןעמ איו רהאי דנעזיוט ייווצ דלאּב
 ' תולג ןיא ּוליפא ןעהּור ּוצ םינ זנּוא טּביױלרע

 יירּכ ערעזנוא ןענעװ רימ ןעקנייד ,"ףקוּת הנתניי םער ןעגאז רימ עוו
 תונּפ עּבראַּב טיירפשּוצ ןענייז סאוו ,םיקוחרהו םיבֹורקה רעטסעווש ןּוא רעד
 ןּוא םייהנעגנאגרעפ רעד ןענעװ גידנעקנער .ףױא ןרעטיצ רימ ןּוא ,םלועה
 ,טפנוקּוצ רעד ןעגעװ געידנעטכארמ

 המשנ רעד םימ רעמיא ךיוא רימ זוענייז ,ועגייז רימ ּואװ ,ןיילא רימ ןוא
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 רעזנוא םאוו גידנעסיװ םינ .ףלעװ ןעשיווצ עלעגעיצ א איו ,דנעה איד ןיא

 ,ןעגראמ וייז םעוו לרוג
 רפסּב, .וינעמאג ונוא ביירשרעפ :זיא הלפּת טּפױה ןוא עטסכעה רעזנוא

 סאו ןעּבעל עשיריא םאד ןעּבעל סאר ,םייח רונ ,"םייחל ונרכז, ,"םייחה
 ,תומוא איד ,םינכׁש ערעזנוא אייב גיליּב יוזא ןוא רעייהטמ יוזא זנוא אייּב זיא

 -ייא ןערעי ,ןעמעלא ונוא ןוא ףייא ךיא שניוװ ,עדניירפ עניימ ,ראפרער
 ,רהאי םעבילקילג א ןעּבאה לאו רע ,הנובי לארׂשי םׁשּב רֶׁשֹא םענ

 -נאלרעפ ןעצאלאּפ ןייק טינ ,ןעגעמרעפ ןייק םינ ,םוהטכייר ןייק םינ
 ךאז טפיוה איד רעּבא ,ונייח ידּכ הסנרּפ ןעּבאה זױלּב ןעליוו רימ ,רימ ןעג

 טצמישעּב ןייז לאז ,עבעיל ערעזנוא ןופ ןעּבעל סאד ןּוא ןעּבעל רעזנּוא ,זיא

 ,טיהעב ןּוא
 תופידר ,תורצ ערעזנוא עלא ןעדניוושרעפ רהאי ןעמלא םעד טימ ןעלאז

 רעונּוא ןענייש ּוצ ןעגנאפנא לאז רהאי םעיינ םעד טימ ןּוא ,רעצ-תולג ןּוא

 ,טלעװ רעד ןיא לזמ
 רער ןיא ןעקניזרעפ ןּוא ןערניוושרעפ ,ןערעװ ןעסעגרעפ סעלא לאז

 איד ןּוא טכיל א ןהעגפיוא זנּוא ראַּפ לאז ןּוא ,טייהנעגנאגרעפ רעגירעיורמ

 ,ןעשנעמ ןּופ ללּכ ןיא ןענעכער ןנּוא ןּוא ןהעמשרעּפ זנּוא ןעלאז תומּוא
 .ןעשנעמ עלא איו גנולדנאהעּב עּבלעז איד ןענעיררעפ סאוו

 ןייז ןעדיא ןעגעג עצטעזעג-סמהאנסיוא ןּוא ,ןעלאפנא ,ןעמארגאּפ ןעלאז

 -ארּפ ןעדיא ראפ עטכער עכיילג ןעלאז ןּוא ,טייהנעגנאגרעפ רעד ןּופ ףאז א

 ןענעיד ןענעק ןעלאז רימ ידכ ,טלעװ רעצנאג רעד רעּביא ןערעו טרימאלק

 ,טרעדניהעג טינ ןעדיא םלא ןעבעל ןּוא טרעטשעגנּוא
 םעיינ םּוצ קילג ךיא ףיא שניוו ןעצראה ןעטספעימ ןּופ !רעדירּב עניימ

 -םיה עשיריא איד ןעגנאפנא ןא הנשה-שאר ןעגיטנייה ןּופ ,לאז ןּוא ,רהאי
 ,טּולּב עשיריא טימ ןייז ןעּבעירְׁשעג טינ רהעמ לאז סאוו עיראט

 ! ּומתחתֹו ּובתֹּכּה הבומ הנשל
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 ,ר .ה ,א ןופ

 ! רערעהּוצ עהטרעוו עניימ
 ןענעייל ּוצ תּבֹׁש ןערעי קלאפ רעזנּוא אייּב גהנמ רעטלא ןייא זיא םע

 ףולרעפ ןיא ,אמויד אנינעמ בֹומ םֹוי ןעדעי ןּוא , הרֹוּת רעד ןּופ הרדס א
 ןיז אוצ םרעהעגפיֹוא טאה עכארּפש עשיאערּבעה איד םלא טייצ רעד ןּופ
 ןעּבעגעג עהימ איר םימכח ערעזנּוא ךיז ןעּבאה ,עכארּפש גנאגמוא איר
 מאה קלאפ סאד עכלעוו ןעכארּפש איד ןיא הרֹוּת איד ןעצמעזוצרעּביא
 ןעועג זיא עכלעװ ףארּפש רעד ןיא הרֹוּת יד טנעיילעג טאה ןעמ ןּוא טדערעג
 םעד ףאנ עטיז עטלא ןייא ןעװעג ְךיֹוא זיא םע ,קלאפ םּוצ ףילדנעמשרעפ
 טאה ןעמ סאוו םעד ןעגעװ גארטראפא ןעטלאה רעטרהעלעגא לאז ןענעייל
 מלאהטנע הרדס יד סאוו לאראמ םעד ןערעלקרע ּוצ קלאפ םעד םּוא טנעיילעג
 , ךיז ןיא

 רעממיא ןיא טסניד סעטאנ רעזנוא ןופ לייהט רעטסגיטכיו רעד
 יד ןּופ ייוצ סאד טלהעצרעד ארמנ יד ,הרֹוּת יד רּונ תֹולפּת יד םינ ןעוועג
 ילצמ ױה אל ישא ברו ימא 'ר םייצ רעטׁשרע רעד ןּופ םיארֹומא עטסערג
 ןיא ןענואד ןעהעג טינ ןענעלפ אייז , יסרג יוהד יכיה ידּומע ֹוניּב אלא
 ,טנירעלעג ןעּבאה יז ּואו שרדמה תיּב ןיא ןענוואד ןעגעלפ יז רּונ ס'נכהיּבא
 סעלא ןּופ רעגיטביו ןעוועג הרֹוּת יד זיא ןעשנעמ עסיֹורג ערעזנוא ייּב לייוו
 יתֹוא :קלאפ סאד טפארטש והימרי איבנ רעד עכלעוו טימ רעטרעוו איד
 ןיימ ןּוא ,ןעזאלראפ רהיא טםאה ,טאג טגאז ,ךימ ,ּורֵמֹׁש אֹל יתרֹוּת תאו ובֹזע
 ּובוע יתלא יאולה : דומלװ רעד טרעלקרע ,טיהענּפא טינ רהיא טאה הרֹוּת
 ןעואלרעפ רימ טלאז רהיא סאד ןעשנּואוועג טלאוו ךיא ,ּורֵמֹׁש יתרֹוּה תאו
 רהיא טלאז ,ןעּבענעג ףייא ּבאה ףיא סאו הרֹוּת איד עצטעזעג עניימ רּונ
 רעזעיד ןופ טכיל עלעה איד ,בטֹומל ןריזחמ הבש רֹואמה לייוו ,ןעמיהּפא
 ףאנ זיא םֹויה רע ,ןעכאמ םּונ ןיֹוׁש ףייא םעװ הרֹוּת רעגילייה רענעּבאהרע
 תיּב רעד ,םּוחטנעדּוי ןעטכע ןּופ ןעמלאה סאוו ,קלאפ רעזנּוא ןופ עלעיפ ייּב
 ןעמ ּואװ תסנכה תיּב םער ןופ רעגיטכיו לעיפ ,טנערעל ןעמ ּואו ,שרדמה
 תיּב ןיא ןענוואד הלהק רעש'ידיא רערעי ןופ םיּתּב ילעּב עטסנעש יד , טנעוואד
 רעּבא תסנכה תיּב ןיא ,טכאנ רעד ףיֹוא ןּוא הירפ רעד ןיא טנירעל ןעמ ּואוו ׁשרדמה
 המאּב ןּוא ,ןענרעל םייּב טינ ןעטלאה סאוו ,ןעשנעמ עטסארּפ ןעטסיימ םא ןענייז
 יאוו ,עלאר טפיֹוה איד טלעיפש ןענרעל רעד ּואוו רעטרע איד ןיא סאד רימ ןעהעז



 209 וענדעו רעאקירעמאישידיא רעד

 ןיא רעּבא ןעגעגאד ,טסעפ םּוהטנעדּוי סאד טהעטש ,תית ןּוא תֹוביִׁשי טציטש ןעמ
 , ןערהאכ טימ ןעלּפמעט ענייש ףיֹוא םלעג לעיפ טעדנעּפס ןעמ ּואוו רעטרע איד
 ענייש יד טימ ןעלּפמעט עלאפטכארּפ איד ,גירערינ רעהעז םּוהטנעדוי סאד טהעטש
 ,רעכּװעּב ענהא , רהעל רעממיא ןענייז קיזוימ

 גנורעלקרע רעד אּוצ ןהעגרעּביא רימ ןעלעוו גנוקרעמעּב רעצרוק רעזעיד ףאנ
 םעד ריפ ,אמויד אנינעמ הרֹוּת רעד ןיא טנעיילעג טנייה ןעּבאה רימ סאוו םעד ןּופ
 טנייה רימ ןעּבאה אמֹויר אנינעמ רעממיא טנעייל ןעמ ןעכלעוו ריפ ,ריטפמ לעּב
 ,םכל היהי העּורּת םֹוי ׁשדחל דחאּכ יעיבשה שדֹוחבּו :סחניּפ השֹרּפ ןיא טנעיילעג
 ןעדיא זנּוא ייּב לאז ,ירׁשֹּת ןּופ טסייה סאד ,שדֹוח ןטעּבעיז ןּופ גאט רעטשרע רד םאד
 סאוו?גאמ רעד טעטיירעּב סאוו ?הֵעּורּת םֹוי א םעכלעז א זיא סאוו ,העּורּת םֹוי א ןייז
 סע זיא ןעמונעגנא ,טינ ראג הרֹוּת איד זנּוא טגאז ? גאט םעד ןיא ןאמ ּוצ רימ ןעּבאה
 ןעוו ןירה םֹוי א זיא הנשה שאר ,ירׁשּת רעטשרע רעד סאד ןעטייצ עטלא ןופ זנּוא ייּב
 ףיֹולרעפ ןיא ןאמעג ןעּבאה אייז סאוו םיׂשעמ ערעייז ראפ ןעשנעמ עלא טּפשמ ןעמ
 םיּכסמ עלא טינ ןעּבאה םימכח עטלא ערעזנּוא רעּבא ,רהאי םענעגנאגרעפ םער ןּופ
 ׁשנעמ א םאד טגאזעג ןעּבאה סאוו עניינייא ןענופעג ךיז ןעּבאה סע ,ּוצרעד ןעוועג
 טאג סאד ,םירקבל ּונדקפתו ! ןעּבירשעג טייטש סע איו גאט ןערעי טּפשמעג טרעוו
 טאה רערעדנא ןייא ,ןעגראמהירפ ןעדעי םיׂשעמ ענייז טימ ןעשנעמ םעד טכארטעּכ
 ןעּבירשעג טייטש סע איו ,ענר עדעי טּפשמעג טרעוװ שנעמ רעד סאד טגאזעג
 ערנוקעס עדעי םיׂשעמ םנעשנעמ םעד רעטנוא טכּוז טאג סאד ,ּוננחבּת םיעגרל
 טּפשמעג לאז שנעמ רעד סאד טגאז דנאטשרעפ רעטנוזעג רעד תמאּכ ןּוא ( בויא)
 עניימ ,רהיא טלאוו םאוו ,ןעגנאגעּב ןעכערּברעפ א טאה רע איו דלאּב ןערעוו
 ןהאמ רעכערּברעפ איד טזאל סאוו גנוריגער = אזא ןעגעוו ןעגאז ,רערעהּוצ עמרהעוו
 רּונ יז טעוװ ןּוא ,רהאי סעצנאגא ןופ ףיולרעפ ןיא תֹובנג ןּוא תֹולזג ,תֹוחיצר ינימ עלא
 ןעמלאה עלא סאד ןעמעננא ןיֹוׁש רימאל רּונ ! טּפשמ םּוצ ןעמענ רהאי ןיא לאמנייא
 ןייק ןעּבאה רימ {  העּורּת םֹוי א רעּבא םע זיא םּוראוו ,ןידה םֹוי א זיא הנׁשה שאר זא
 ןעשנעמ א טּפשמ ןעמ סאוו גאט א ןיא רֵפֹוׁש ןעזאלּב לאז ןעמ םאר טרעהעג לאמ
 , ! ןידה םֹוי ןימימ רפֹוׁש רעד ןהאמ ּוצ מאה סאוו ,הממ לׁש ןיד תיבּב

 ףינת ןיא ,ןפֹוא ןעדנעגלאפ ןיא ןערעלקרע ךאז איד ןעריּבּורּפ ןעלעוו רימ
 ןייז ןעניֹורק לאז ןעמ ןעסייהעג טאה רוד ןעוו סאד ,טלהעצרעד טרעוו (א םיכלמ)
 איבנה ןתנו ןהֹּכה קֹודצ םש ֹותֹוא חׁשֹמּו : טגאזעג רע טאה גינעק א ריפ המלש ןהּוז
 ןהֹּכ רער קֹורצ סאד ,המלש ףלמה יחי םּתרמאו רפֹוׁשַּב םּתעקתו לארׂשי לע ףלמל
 ןּוא רפֹוׁש ןעזאלּב טלאז רהיא ןּוא ן'המלש ןעּבלאז ןעלאז איבנ רעד ןתנ ןּוא ,לֹורג
 ןעּבעירשעג טהעטש רעטייוו !המלש גינעק רעד עּכעל סע ,המלׁש ךלמה יחי :ןעגאז
 תא חׁשמו להאה ןמ ןּטשה ןרק תא ןהּכה קֹורצ הקיו ,לעטיּפאק ןעּבלעז םעד ןיא
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 טאה לֹורג ןחוכ קֹורצ סאד ,זומלש ףלמה יחי : םעה לּכ ּורמאיו רפֹוׁשּב ּועקתיו המלש
 סע ןעירשעג טאה קלאפ םאד ןּוא רפֹוׁש ןעזאלּבעג טאה ןּוא ,ןאמעג יֹוזא ףילקריוו
 סלא ,ןע'םֹולשבא ייּב ריט ןעניפעג קּורדסיֹוא ןעּבלעז םעד !המלש גינעק רעד עּבעל
 טקישּוצ רע טאה ,ןעּבעל ם'רוד רעטאפ ןייז ייּב גינעק ןערעוו טלאוועג טאה רע
 םתרמאו רפֹוׁשה לֹוק תא םּתעטשּכ :טגאזעג יז טאה ןּוא לארׂשי יטבש לכּב םיחֹוָלְׁש
 -סיֹוא רהיא טלאז ,רפֹוש לֹוק םעד ןערעה טעוװ רהיא רּונ איו ,ןֹורבחַּכ םֹולֹׁשבֹא ףלמ
 עועיר ןּופ (ב לאּומְׁש) ןֹורבח ןיא גינעק םלא טנעקרענא זיא םֹולׁשבא :ןעיירש
 עטלא איר ןיא עמיז א ןעוועג זיא םע סאד ,ןהעז ּוצ רהאלק זיא ך"נת ןּופ ןעלעמש
 , גינעקא טניורק ןעמ ןעוו ,עיצאנארק ןופ גאמ םעד ןיא רפֹוׁש ןעזאלּב אּוצ ןעטייצ

 ,ןערעלקרע אּוצ גיטכיר ךאז איד םּוא ןעּבעג רימ ןעזומ המדקה עניילק א ףאנ
 -עהט א ןייז ּוצ טפראדעּב גנוריגער עשידיא יד טאה הרֹוּת רעד ןּופ טסייג םעד טיֹול
 ךיז רעּביא טפאשרעה ןייק ןענעקרענא טינ ראמ קלאפ סאד טסייה סאד ,עשיטארקא
 ענייז ןענייז רימ ןּוא גינעק רעזנוא זיא רע ,רעּבעגצעזעג רעד זיא רע ,טאג רעסיֹוא
 -רעטנוא ןייז ןעדיא ןעלאז רימ ּוצ רּונ ,םידבע לארׂשי ינּב יל יּב ,ןענאהטרעטנּוא
 רעּבא ,םידבעל םידבע אלו ,רהּב הׁשֹרּפ ןיא ןעדיא איד אּוצ םאנ טנאז ןענאהמ
 ןעּבאה ןעדיא איד סלא ,ןעשנעמ ּוצ טסייה סאד ,טכענק ּוצ טכענק ןייז טינ
 לאומש ןעװ ,גינעק א ןעכעג אייז לאז רע לאּומְׁש איבנ םעד ןּופ םרעדאפעג
 ריפ טלאוועג טינ רהעמ םהיא ןעּבאה יז סאוו ,טגידיילעּב קראטש טלהיפעג ךיז טאה
 יתֹוא םא יִּכ ,ּוסאמ ךתֹוא אֹל :רעטרעוו איד טימ טניהורעּב טאג םהיא טאה ,טפֹוׁש א
 הזבמ גנאלרעפ ןעזעיד טימ קלאפ סאד טאה ,לאומׁש ,ריד טינ ,םהילע ךילממ וסאמ
 רימ ןעהעז אזלא ,גינעק רעייז ריפ ןעּבאה םינ רהעמ יז ןעליוו ,םאג ,ךימ רונ ,ןעוועג
 ריפ ןערעוו טנעכערעג טפרארעּב ןעריא ייַּב טאה ןיילא טאנ זא ,רהאלק ןופרער
 .גינעק רעייז

 איד סאד (היר) םלועה ארבנ ירׁשּתּב 1 ןעגאז םימכח עטלא ערעזנוא ,רעטייוו
 ןעּבאה אייז זא םגאז רשיה לכש רעד ,ירׁשּת ןיא ןעראוועג ןעפאשעּב זיא טלעװ
 איד ןיא טייקגימעהט עכילשנעמ איד ןא ךיז טגנאפ טאנאמ ןעזעיד ןיא לייוו םכער
 רעד טגנאפ סלאמאד ,ןעראוועג ןעפאשעּב זיא שנעמ רעד ּואו ,ןעדנעגעג עמעראוו
 זיא םּוראד ןּוא ,םימשנה תֹומי ןא ךיז טגנאפ םלאמאד ןעייז ּוצ ,ןערעקא ּוצ ןא שנעמ
 םעד ןיא ,םיאּורּכ ענייז רעּביא גינעק ןעראוועג זיא טאג סאוו גאמ רעד ירׁשּת ח"ר
 ןּוא גינעק ןעגיצנייא םער םלא זנּוא רעּביא טפאשרעה ןייז רימ ןענעקרענא ואמ
 ןעזעיר ןיא ,םלֹוע לׁש ֹוכלמ ףלמה יחי }סיֹוא טימרעד ןעיירש ןּוא רפֹוׁש ןעזאלב רימ
 ףולמתו : הנשה ׁשאֹר ריפ תֹולפּת עגילייה ערעזנּוא ןעראוועג טסאפרעפ ןענייז ז.סייג
 םעוו ןיילא םאנ ןעוו םייצ איד ןעמּוק לאז סע סאד ,ךישעמ לּכ לע ףדבל יה הּתֹא
 םעװ טלעוו איד ןעוו ,ידש תּוכלמּב םלֹוע ןקתל ,עסינעפעשעּב ענייז רע ביא ןע גיניק
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 ּועדז ּוריּכי ,מאנ ןעגיטכעמלא םעד ןּופ גנוריגער איד ךרּוד טנעדראעגנייא ןערעוו
 טאג ּוצ רּונ םאד ןהעטשראפ ןעלעוו עלא ןעװ ,ךרּכ לּכ ערכּת ףל יּכ לבה יבׁשֹוי לּכ
 -רענא ןעלעװ עלא ןּוא ,ףתוכלמ לֹוע תא םלכ ּולּבקו ,ןעינק ףיז ןעמ ףראד
 , טסייג ןעזעיר ןיא תֹולפִּת ערערנא עלעיפ ךאנ ןּוא ,ךיז רעּביא ךיירגינעק ןייז ןענעק

 םימכח ערעזנּוא ןעניימ םאוו ןערעלקרע אּוצ גימהענ ריפ ךאנ ןעניפעג רימ
 סע סאד ,ןעכארּפשרעפ זנוא ןעּבאה םיאיבנ עגילייה ערעזנּוא ,יירש תוכלמ ן'טימ
 םֹולׁשֹּב ןעּבעל ןעלעוו עלא ןעוו ,טייצ עכילקילג א טייהשנעמ רעד ריפ ןעמוק טעוי
 םיּתאֹל םתוברח ּותֹּתכו ,ןעשנעמ ןעשיווצ תֹומחלמ יד ןערעהפיֹוא ןעלעוו סע ,הולׁשֹו
 עג רעטמיא ןעּבאה אייז עכלעוו טימ ןעדרעווש ערעייז ןּופ ,תֹורמזמל םהיתֹותינחו
 איד ראגאז ,סרעסעמדיינש ןּוא םנעזייא גּולּפ עכילצינ ןעכאמ יז ןעלעוו ,טעדראמ
 ףלאוו רעד ןּוא ,שבּכ םע באז רגו ןערעוו רעדלימ טעװ תֹויח עדליוו איד ןּופ רּוטאנ
 טלעוו איד ,יה תא העד ץראה האלמּו ,ףאש עכאווש יד ןערהיר ןא טינ רהעמ טעװ
 רֹוקמ רעד זיא רעכלעוו טייהטאג ןּופ ףירגעּב ןערהאוו םעד טימ ןערעוו לּופ טעװ
 העשרה לכו ,טלעוו רעד ןיא ןעשרעה טעוװ סעטוג רּונ סאד אז ,בֹוטהו דסחהו םֹולֹׁשֹה
 ןּופ ןערעוו ןעדנּואוושרעפ ןעצנאג ןיא טעוו רעּבא םמכעלׁש סאד ,הלבּת ןשעּב הלּכ
 , יירש תּוכלמ, טסייה סאד ,טלעװ רעד

 רעד ריפ טייצ עכילקילג עזעיר ,טלעוו רעד ןיא ןעגניירּב ּוצ יש תוכלמ עזעיד
 ,קלאָפ רעזנוא ןּופ טכילפ איד זיא סאד ,ןאיסימ יד זיא סאד ,ןייז רהממ ּוצ םייהשנעמ
 ,מלעו רעד ןיא קלאפ םערעי סאד טגייצ עטכישעג איר ,ןעדיא איד ןּופ טכילפ איד
 םעזעיד דלאּב איו ןּוא ,טייהשנעמ רעד ריפ ןהאמ ּוצ סאווטע ןעטכילפ ענייז טאה
 ,ענעצס רעד ןּופ רעטנּורא סע טהעג ,טכילפ ןייז ןאמעגּפא טאה קלאפ סענעי רעדא
 ,ןעצנאג ןיא טערניוושרעפ ןּוא ,טלעוו רעד ןיא עלאר א ןעלעיפש ּוצ ףיֹוא טרעה
 ,רנאלנעכירג ,לבּב ,רּוׁשא ,םירצמ :רעקלעּפ עטלא יד םּוראוו עכאזרוא יד זיא סעזעיד
 ,ךאז רעייז ןאטעגפא ןעּבאה יז לייװ ,טלעוו רעד ןיא טינ רהעט ןעריטסיסקע םיֹור
 ןיא .ידש תּוכלמ ןּופ עעריא יד ןערעטיירּברעפ ּוצ זיא טכילפ רעזנוא ,ןאיסימ רעזנּוא
 ענעּבאהרע יד טלעװ רעד ןערעלקרע ןעלעװ רימ סאוו םעד ךרּוד ,טלעוו רעד
 רימ סאוו םעד ךרּוד ,ןאיצוטיטסנאק עלארעּבעיל ןייז םימ הׁשֹמ תרֹוּת ןּופ ןעלאעדיא
 סאד ,םיאיבנ ערעזנוא ןּופ לאראמ ןעכילטעג םעד טימ טלעוו יד ןעכאמ טנאקעצב ןעלעוו
 רימ לייוו , טלעוו רעד ףיֹוא ןעריטסיסקע ךאנ ןעזומ רימ םּוראוו עכאזרּוא איד זיא
 ןיא טינ ףאנ טשרעה ירׁש תּוכלמ איד לייוו ,םליפרע טינ טכילפ רעזנוא ךאנ ןעּבאה
 םעוו טלעוו איד ןעװ ,ןערעוו טלליפרע טעוװ טכילפ רעזנוא רעּבא ןעוו ,טלעוו רעד
 טלעוו רעד ןיא טאג ןייא רּונ זיא סע ,דחא ֹומׁשּודחא 'ה סאד גנוגייצרעּביא רעד ּוצ ןעמּוק
 טגנאלרעפ רע ןּוא םהיא ייּב ךיילג עלא ןענייז ןּוא עסינעפעשעּב ענייז ןענייז עלא ןּוא
 -נערישרעפ יד ןערעהפיֹוא םעוװ ןאד ,טּפשמּו הקדצ דסח תֹוׂשעל רּונ ןעשנעמ יד ןּופ
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 ,טלעוו רעד ןיא ןעשנעמ ןייז רּונ ןעלעוו סע רעקלעפ ןּופ טייה
 טנאקעּב םּוא ,טלעװ רעד ףיֹוא ידׁש תוכלמ יד ןעטיירפשרעפ ּוצ םּוא

 ,השמ תֹרֹוּת ןּופ ןאיצומימסנאק רענעּבאהרע רעד טימ טלעװ איד ןעכאמ
 איז ןעוװ םיִלֹודְג רענאקירעמא איד ריפ רעטסומ סלא טנידעג טאה עכלעוו
 רימ ןעזומ , ןאיצומימסנאק רענאקירעמא עטמהירעּב איד טסאפרעפ ןעּבאה
 -רעפ טּוג טסּבלעז ןעוומ רימ ,ןהעטשרעפ איז ךילדנירג ןּוא טּוג טסּבלעו
 "עג רעזנוא ןּוא רוטארעטיל רעזנּוא ,דומלּת רעזנוא ,לעּביּב רעזנּוא ןהעטש
 רצֹוא ןייא ראפ סאוו זנוא ןּופ עגינייוו רהעז ןעסייוו רעּבא רעדייל .עטכיש
 יד ןיא ןענרעל רעדניק ערעזנּוא ,רוטארעטיל רעזנּוא ךיז ןיא טלאהטנע סע
 טימאד ,הוצמ-רּב ןערעװ יז ןּוא ןענוואד לעסיּבא ןענעק יז זיּב רּונ םירדח
 ןופ ןעטראוורע רימ ןענעק סאוו ,טייקשידיא ןיא םוידומש רעייז יז טנידנע
 אלקינייא ערעזנוא זא ןעטראוורע רּונ ןענעק רימ ?גנוהיצרע טראס אזא
 תויסנּכ יּתֹּב ערעונּוא ןעלהוש ערעזנּוא םאד ,ןענעק טינ ְךיֹוא ןענוואד ןעלעוו
 ןעגימיצעי רעזנוא טימ ,סעשטיֹושט ןיא ןערעװ טלעדנאוורעפ הלילח ןעלעוו
 ,ןערינישזניא ,סרעיאל ,םיריומקאד ,ןעראסעפארּפ טלעװ רעד רימ ןעּביג ךונח
 סאד טלעװ רעד טינ ןעּביג רימ רעּבא ,ןעטסיסנאניפ ,רעקינאבעמ ,רעקימעח
 "יא עטכע טלעװ רעד טינ ןעּביג רימ ,ןעּבעג טפראדעּב ןעּבאה רימ סאוו
 סאו ,טלעװ רעד ףיֹוא ידׁש תוכלמ ןּופ ןעקנאדעג ענעּבאהרע טימ ןער
 ,טלעװ רעד ןעּבעג ּוצ טכילפּפ רעזנּוא ףילטנעגייא זיא םאד

 ויא םע ןעו ןעלאז רימ טליוו רהיא ּביֹוא !רערעה-וצ עהטרעוו עניימ
 ,תֹופידר עכילקערש ערעזנוא ןופ ,תּולג ןעגנאל רעזנוא ןּופ ןערעוו רוטּפ
 ידש תּוכלמ איד ןייז אוצ רהממ םוא טסעּב רעיא ןאהט ןהעז רהיא לאז
 ףרּוד ,ףוניח ןעמוג א ךרוד ןּוהמ רּונ רהיא טנעק סאד ןּוא ,טלעוו רעד ףיֹוא
 ךיֹוא טכאמ תֹויסנכ יּתּב ןּוא ןעלהּוש איד טימ ןעמאזוצ = , גנוהיצרע עמונ א
 עכילדנירג טימ גנוהיצרע עטּוג א רעדניק ערעזנוא ןעּבעג אּוצ ןעמלאטשנא
 עטכישעג רעונּוא ןיא ,דומלּת רעזנוא ןיא ,לעּביּב רעזנּוא ןיא עסינמנעק
 אּוצ ןייז עדנאמש םיא אייז ןעלעװ ןנאד רונ , רומארעטיל רעזנוא ןיא ןּוא
 טימרעד ןּוא טלעװ רעד ןיא ןעלאעדיא ענעּבאהרע עזעיר ןערעטיירּברעפ
 תא העד ץראה אלמת יּכ ,טלעװ רעד ףיֹוא ידׁש תוכלמ איד ןייז רהממ

 ;ןמא ,רדחא ֹומִׁשּו דחא 'ה היהי אוהה םֹויבּו , םיסכמ םיל םימּכ 'ה



 207 רענרעו רעגאקירעטא-שידיא רעד

 ,הבוש תבשל עדער
 ,גרעבנעזאר ,ח ,א ןופ

 !רערעהוצ עחטרעוו עניימ
 רהאי ןעדעי ןופ גנאפנָא םיא סאד זנוא ןופ טרעדאפ ןאיגילער רעזנוא

 -אה רימ עכלעוו דניז יד ףיוא הבושת ןהאמ וצ געט ןהעצ ןייז שידקמ רימ ןעלאז
 טסעפ ךיוא ייּבאד ךיז ןוא ,רהאי םענעגנאגרעפ ןופ ףיולרעפ ןיא ןהאטעג ןעּב
 טסּואוועּב ןענייז געט עזעיר .ןעכערּברעפ ןייק ןהאט וצ םינ רהעמ ןעסילשעּב
 טמוק רעכלעװ תּבש רעד .הבושת ימי תרשע ןעמאנ םעד רעטנוא זנוא יב
 תּבש, ןעמאנ םעד רעטניא טנאקעּב זיא געט ןהעצ איד ןופ ענייא ןיא םיוא
 יה רע לארשי הבוש , הרוטפה יד ןעמ טנעייל תּבש ןעזעיר ןיא לייוו ,"הבוש
 ךז קלאפ רעזנוא ןופ טרעדראפ עשוה איבנ רעד רעכלעוו ןיא ,"ךיהלא
 -וצ ןעּבאה ןוא ,טרהעקעגּפָא ךיז ןעּבאה רימ ןעכלעוו ןופ ,טאג וצ ןערהעק רעדיוװ
 ; ןילּפ רהעז םיוא ךיז טקירד איבנ רעד יו ,ןעמילעג לעיפ רהעז םעד ּבעיל

 וצ ,לארשי ,םוא ךיז רהעק .ךינועּב תלשכ יכ ךיהלא 'ה רע לארשי הבוש
 ,רניז ענייר ןופ ןעמילעג טסאה אוד לעיפ איו ךאד טסהעז אוד טאג ןייר

 -ראפ איבנ רעד דניז עכלעוו ףיוא ןעקרעמעּב וצ גיטכיוו רהעז זיא םע
 ןייא ןייק טינ טנאמרעד רע .ןהאט הבושת ןעלאז אייז ןעדיא איד ןופ טרער
 -רעפ יד ןעגעג ןעגנאנעּב ןעּבאה רימ סאוו דניז איד ןיפ ענייא ןעגעוו עּבליז

 טאג ריפ ןעגאז וצ זנוא טנערעל רע .הרות רעד ןופ תווצמ איד רעדָא עמָאּב

 וניהלא דוע רמאנ אלו בכרנ אל סוס לע ינעישוי אל רושא :ןעכערּפשרעפ ןוא
 ,רושא יבלמ איד אייּב ןעמעּב עפליה ןייק רהעמ ןעלעװ רימ ,ונידי השעמל

 ןעמעּב עגינעק ערערנא וצ ןעפיול ,דרעפ ףיוא ןעטייר טינ רהעמ ןעלעװ רימ
 ענעגייא רעזנוא ןיפ םישעמ איד וצ ןעגאז םינ רהעמ ןעללעו רימ ,  עפליה
 דניז עזעיד ףיוא .ןעפלעה זנוא טעוו סאד ןוא ,טאג רעזנוא זיא סָאד סַאד ,דנעה

 ,ןהאמ טינ רהעמ ןוא ןהאט הבושת ןעלאז רימ עשוה איבנ רעד זנוא ןופ טרעדאפ
 ןיא עשוה איבנ םעד ןופ גנורעדאפ עזעיד רעּבָא טאה ןניז ַא ראפ סאוו

 "אה רימ זןעטייצ ערעזנוא ריפ עטכישעג רעשידיא רעד ןופ ןעמייצ עטלַא איד
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 ןיוש זיא רושא ןופ ,רושא אייּב עפליה ןעטעּב טרעהעגּפיוא אליממ גנאל ןיוש ןעּב
 איד רימ ןענעייל קעווצ ןעכלעוו וצ ,ןעטייצ ערעזנוא ןיא ָאטינ רכז ןייק אליממ
 ?+ ןעמייצ עגיטנייה ןיא הבוש תבש םוא רהאי עללַא *לארׂשי הבוש , הרומפה
 .ערער רעזעיר ןיא ןערהעלקרע וצ גיהטענ ריפ רימ ןעניפעג םעזעיר

 -רעּפ איירד ןיא טלייהטעגנייא ךילנהעוועג טרעוו ןעּבעל םנעשנעמ םער
 ,זאלספליה רע זיא טייהדניק ןייז ןיא .רעטלא ןוא דנעגוי ,טייהדניק :ןעדָאי
 ןעטמוקעּב וצ ןעפלעה םהיא ןעזומ ערעדנַא ,ןעפלעה טינ ןיילַא ךיז ןעק רע
 טרעוו דנעגוי רענייז ןיא } ץנעטסיסקע ןייז וצ גיהטענ םהיא זיא סאוו םעללַא
 טסּבלעז זיא רע סאד טנעכער רע סאד ,גידנעטשסּבלעז אז לייהטנעגעג םיא רע
 מאה רע ןעװ ךילקילג ןעכאמ ךיז ןעק ןילַא רע ,קילג ןייז ןופ םדימש רעד
 ַא ןעשנעמ עלַא ייּב םוא טהעג סע יװ ,טפארקסנעליוו ןוא המומ גונעג רונ
 ןיא ךאז ןייק אמינ זיא סע ,ןוצרה ינפּב דמועש רבד ךל ןיא : טראווכירּפש
 וצ {ןעשנעמ ַא ןופ ןעליוו םעד ןעגייטשרעּביא ןענעק לאז סאוו ,טלעװ רעד
 טכאמעגכרוד קיטקארּפ רעד ןיא טאה רע זַא ,רעּכָא ןערהאי ערעטלע איר
 ןעשיטירק א טימ טכארטעּכ רע ןוא , עדנעטשמוא ןוא ןעטייצ ענערישרעפ
 -ייצרעּביא רעדנַא ןייא וצ ראנ רע טמוק םלאמאד ,טייהנעגנאגרעפ ןייז קילּב
 -עג טאה רע סאוו וצ סעללַא טינ סאד ,גנוגייצרעּביא ןייא וצ טמוק רע ,גנוג
 ראג םאה רע סאוו ןעכאז עלעיפ ,ןעּבאה וצ ןעגנולעג םהיא זיא טבערטש
 גנוננערטשנַא עללא ענהָא אליממ םהיא וצ ןעמוקעג ןענייז טעטראוורע טינ
 עמייהעג עסיוועג ַא סאד גנוגייצרעּביא רעד וצ טמוק רע } טייז רענייז ןופ
 םעבלעזַא ןהאט וצ ןעּבירטעג םהיא טאה ,םהיא רעּביא טריגער טאה טפארק
 .ןהָאמעג סע טאה רע סאוו וצ קעווצ םעד ןענאטשרעפ טינ טאה ןיילא רע סאוו

 ןעּבעל רעקלעפ ףױא :רעקלעפ עצנאג טימ ךיֹוא טריסאפ עּבלעז סאר
 ןייא סאוו ןעדאירעּפ יירד עּבלעז איד גנאג ןעכילטבישעג רעיײז ןיא רעביא
 ,טייהדניק א ףרּוד ןעּבעל ייז ףוא .ףרוד טכאמ ,םרּפ א ,שנעמ רעגיצנייא
 רימ ןעּכאה קלאפ א סלא טייחדניק רעזנוא ,רעטלא ןייא ןּוא דאירעּפ דנעגּוי א
 ענהעש רהעז טימ טרעדליש לאקזחי איבנ רעד איו ,םירצמ ןיא טכאמעגכרּוד
 טירצמ ןיא טייקגיזאלספליה רעזנּוא ןּוא קלאפ םלא טייהדניק רעזנּוא ןעּבראפ
 טרעדראפ ןּוא קלאפ רעזנּוא ּוצ טדער עֶׁשֹוה איבנ רעד ןעוװ .(ח"מ לאקזחי)
 ןּוא ןהאמ הבוׁשּת ןעלאז רימ סאד ,"ףיהלא 'ה רע לארׂשי הבוש, זנּוא ןּופ
 "רע ,טרעטייוװרעד ךיז ןעּבאה רימ ןעכלעװ ןופ טאג ּוצ ןערהעקרעדיװ ףיז
 םרהעלקרע רע ,דניז רעזנּוא טהעטשעּב םע סאוו ןיא ייּבאד זנּוא רע טרהעלק
 ןיא ,ןעראירעפ ,עטשרע ייווצ איד ןּופ ןעסקאווענפיורא ןענייז רימ םאד זנּוא
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 ןעטעּב ןעװמ רימ סאד אז ,ואלספליה רעהירפ ףז טלהיפ ןעמ עכלעוו
 רימ סאד אז ,גידנעטשטסבלעז לעיפּוצ רעהכאנ ןּוא , ערעדנא ייּב עפליה
 ןערהיפ זנּוא טעװ ןּוא ,טאג רעזנּוא זיא קרעװ עדנעה ערעזנּוא סאד ןעניימ
 אֹל רּוׁשא ןעגאז טלאז רהיא עשֹוה איבנ רעד טנאז טייצ ןיֹוׁש ,  קילג .םּוצ
 -לעה טינ רהעמ ןיֹוׁש זנּוא ןעלעװ רעקלעפ ערעדנא רעדא רוׁשא ,ּונעיִׁשֹוי
 יספליה ןּופ ןּוא םייהדניק ןּופ דאירעּפ ןּופ םיֹורא ןיֹוׁש ןענייז רימ לייוו ,ןעפ
 וניהלא, ןענאז טינ טלאז רהיא סאד ,טייצ ךיֹוא רעּבא ןיֹוׁש זיא סע ,טייקגיזאל
 ענעגייא רעזנּוא ןיא טגיל קילג רעזנּוא ,טאג רעזנּוא סאד ,"ונירי הׂשעמל
 טּוג קלאפ סענערהאפרע ןייא סלא טלאז רהיא טייצ ןיֹוׁש זיא סע ,דנעה
 איוזא איו ןהעטשרעפ טלאז רהיא םּוא טייהנעגנאנרעפ רעייא ןעטכארטעּכ
 טרעדראפ עשֹוה איבנ רעד ,ץרּוק .טפנוקּוצ רעייא ןענעדראנייא טלאז רהיא
 ףיז ןעלאז רימ סאוו ,םעד ןיא ןהעטשעּב לאז הבּוׁשת רעזנּוא סאד זנוא ןּופ
 סםער ןּופ ,לארׂשי ללכ ןּופ גנורעסעּברעפ איר טימ ןעגיטפעשעּב ןעגנאפנא
 | ,קלאפ ןעצנאג

 עכלעװ ,עגארפ א ןעראוועגנ טכער רימ זיא ןעגנוטכארטעּכ עזעיד ךאנ
 טצעי ויִּב ףאנ טאה ןּוא ןעקנאדעג ענייז ןיא טגארט דיא רעגיביולג רערעי
 איד ןּופ ,תדה ירקע איד ןּופ רענייא ,ןענּופעג רהיא ףיֹוא טראווטנא ןייק
 -סיֹוא ןענייז עכלעוו ,ןאיגילער רעזנּוא ןּופ עדנירג טּפיֹוה יד רעדא ,ןעמגאר
 ירבד לּכש ןעּביֹולג רימ סאד ,זיא ,ס'ןימאמ-ינא ןהעציירד איד ןיא טנעכערעג
 תֹואיבנ ןעּבאה ערעזנּוא םיאיבנ עגילייה יד סאוו סעלא סאד ,תמא םיאיבנ
 רעשיסקאדאהטרא רעגנערטש א ּוצרעד ןייז םינ ףראד ןעמ ,תמא זיא טגאזעג
 ׁשרקה יבתכ יד טרידּוטשעג טאה סאוו שנעמ רעדעי ;ןעּביֹױלג ּוצ סאד םּוא דיא
 סעלא ןּופ טנעצארּפ גיצניינ סאד גנּוגײצרעּביא רעד ּוצ טמוק ,םאזקרעמפיֹוא
 אזלא ,ןעראוועג םיוקמ ןיֹוׁש זיא טגאזעג סיֹואראפ ןעּבאה םיאיבנ איד סאוו
 זיא תֹואיבנ ערעייז ןּופ עגירעּביא יד ְךיֹוא סאד .ןעּביֹולג ּוצ טכייל רהעז זיא
 סאד ריא רערעי טגערּפ ,רעּבא סע טמּוק יװ ,ןערעװ םיוקמ טעװ ןּוא תמא
 בּוׁשאֹו תואבצ 'ה םּואנ ילא ּובּוׁש (3 ,א) הירכז איבנ םעד ןּופ רעטרעוו איד
 רעדא ,ןעפלעה יז רע םעוװ טאג ּוצ ןהאמ הבּוׁשּת ןעלעװ ןעדיא ןעוװ ,םכילא
 רהעק (02 ד"מ) היעשי) ףיתלאג יכ ילא הבּוש :טגאז היעשי איבנ רעד יװ
 ,תולג ןייר ןּופ ןעזיילסיֹוא לארׂשי ךיד ףיא לעװ הנוׁשּת אּוהט ןּוא םּוא ףיז
 טינ ףאנ ןיא םיאיבנ ערעזנוא ןּופ החטבה עזעיד סאד ,סאד טמּוק איו
 םֹוי ןעטסאפ רימ 1 הֹבּוׁשֹּת רהאי עללא טינ רימ ןעּוהט 1 ןעראוועג םיוקמ
 לע ןּוא טטׁשא ךיז ןעגאלׁש רימ ,הבושּת ימי תרׂשע ןעטסאפ רימ ,רוּפּכ
 ּו הלּואג רעזנּוא זיא ּואװ ןּוא ,רּועיִׁש א ןהא אמת
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 ןימ א ראפ רימ טמּוק הבוׁשת רעזנּוא סאד רעּבא זיא עמכישעג איד
 ענעצס רעד ףיֹוא ראפ טלעטש ראיטקא ןייא איו ראפ טמּוק סע .עידעמאק
 רע ףז טכאד ,ש'שלח ױע ףיז טכאד , ךילקריוו טינ ןענייז עכלעוו ןעכאו
 סאד ,טסאה רע ,טּכעיל רע ,טכאל רע ,טנייו רע ףיז םכאד ,טּבראטש
 טינ סאד ,זיא רעּבא טייקכילקריװ רעד ןיא ,טכאמעג רּונ רעּבא זיא םעלא
 רע טינ ,טכאל רע טםינ ,םניװ רע טינ ,טּבראמש רע טינ ,ט'שלח רע
 סאו דניז איד ףיֹוא ןעצראה ןיא יז ןעגאלש רימ ,טסאה רע טינ ,טּבעיל
 ןעגאז סאו איד ןּופ טנעצארּפ גיצניינ טנערפ ,םילילּפּכ ןהאטעג ןעּבאה רימ
 ןעװ ןּוא ,םילילפּב זיא סאוו רע םייוװ ּוצ ,םילילפּב ףינפל ּונאטחֹׁש אטח לע
 ןעגידנז םינ רהעמ ןיֹוׁש רע טעװ אּוצ ןּוא ,םילילפּב טנידניזעג רע טאה
 רערעי סאוו רעּבא דניז איד ףיֹוא {ןיא סאד סאוו יז ןעסייוו ּוצ / ,םילילפּב
 ןעמלעז טמּוק לארשי ללכ ןעגעג ,קלאפ םער ןעגעג טהעגעּב זנוא ןופ
 ,הבּוׁשּת ןהאטמ אּוצ ןעקנאדעג איד ףיֹוא ןעדנאמעי ףיֹורא

 רימ ןעדייל קלאפ םלא סאוו רעדנּואו ןייק ראנ סע זיא ןיימעגלא םיא
 עלאנאיצאנ ןייא וצ עגיהמענ סאד ונּוא טלהעפ סע ,תּולג ןיא גנאל אז
 הדמּב אד זיא סאו סאד ,טסייג לאנאיצאנ רעד זנּוא טלהעפ סע ,ןעּבעל
 ןענייז רעלהעפ ןעבילקערש ןעזיר ןעגעג .רעקלעפ ערערנא עלא ייּב הּבּורמ

 עגיררעייפ טימ םיאיבנ ערעזנּוא םיֹורא ןעמייצ עטלא ץנאנ איד ןיא ןיֹוׁש
 ,היהת אל ֹויה םכחּור לע הלֹועהו :טגאז לאקזחי איבנ רעד ,ןעדער ףארטש
 אֹל םא םיהלא 'ה םּואנ ינא יח ,ןבאו ץע תרשל םיוגכ היהנ ּורמאת יכ
 ערעייא ףיֹוא ףיֹורא טהעג סאוו סאד .םכילע ףֹולמא הכּוּפש המזוו הקוח ריב
 רהיא ןּוא להיפענ לאנאיצאנ לעסיּב איד ךייא ןיא ןעקיטשרעד ּוצ ןעקנאדעג
 לעװ טאג ךיא ,ןייז םינ םעװ סאר ,רעקלעפ ערעדנא טימ ךיילג ןייז טליוו
 ףיֹוא ןעגיניק ןראצ םעדנענערּב טימ ןּוא דלאוועג טימ ןעליוו רעיא ןעגעג
 רימעט ה"ּבקה :ןייז םעװ םע איֹזא איו סע טרהעלקרע דּומלת רעד ,ךייא
 קלאפ רעזנוא ףיֹוא ןא טְקיִׁש טאנ ,במּומל םריזחמו ןמהּכ השק ףלמ םהילע
 ,קלאפ רערנוזעּב א ,ןעריא ןייז ןְעזּומ אייז ןּוא ןמה ּואו גינעק ןעמכעלש א
 -אנאיצאנ א רע ויא םוראװ ,טסילאנאיצאנ ןעשידיא ןעשידאמ יינ א טנערפ
 טימ ןערערירּב ךיז טלאװעג ןעּכאה רימ :ןערעּפטנע ףייא רע מעװ ,טסיל
 םוומעג ףאד רימ ןעּבאה ,ןעסיֹוטשעגּבא זנּוא רעּבא ןעּבאה יז ,רעקלעפ איד
 עללא .טרעהעג קלאפ ןייק ןּופ רימ ןעּבאה סאד . ןעטסילאנאיצאנ ןערעװ
 ּוצרעד םינ יז טגניווצ רענייק להאווּבא ןענאיצאנ ןענייז רעקלעפ ערעדנא
 ,סעטּונק ,םעקייאנאנ טימ ּוצרעד םינ ונּוא טגניווצ ןעמ ןעװ ,רעּבא זנּוא
 קלאפ רעזנוא ,להיפענ לאנאיצאנ רעד ןייא זנּוא ןיא טפאלש םעקישטנאק
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 רימ ןעריצלאטש טא ,ירתסד יתרּת ןימא ןופ ,םיכפה ינש ןּופ סעּפע טהעטשעּב
 - א ןיא ןּוא ,םימעה לּכמ ונּתרחב הּתא ןעיירש ןּוא טסייג לאנאיצאנ רעזנוא טימ
 סעּפע ונּוא טלהעפעג ןשיריא ןיא םאוו סעללא רימ ןעסאהרעפ םּורא טּונימ
 איד דנייפ רהעז ּבאה ףיא, ,"סענזיּב יניִׁש זיא סאד, דלאּב רימ ןעגאז ,טינ
 ןעמ ללאז םיֹוג ןעשיווצ, ,"ןעדיא א טימ ןא ךיז טּניֹוה טא, ,יקימש עש'ידיא
 טרעה סאד ,'םלֹוע תיּב ץפיוא ןעגיל רּונ ןעמ לאז ןעדיא ןעשיווצ ,ןענהאוו

 , טלעװ רעד ןיא ןאיצאנ ןייק ןּופ ןעמ
 איד ןערעװ םױקמ לאז סע ןעליװ רימ ןעװ ,רעדירּב עּבעיל ,אזלא

 בלבּו תמאּב רימ ןעללאז הלּואנ רעזנּוא ןעגעוו םיאיבנ ערעזנּוא ןּופ תוחמבה
 -אז רימאל ,לארׂשי ללכ םּוצ עגֹונ ןענייז םאוו םינינע ןיא ןאהמ הבּוׁשּת םֹולֹׁש
 לאז בידנ א ויא םע רעכלעוו רעדא ,רּוׁשא ,ּונֵעיׁשֹוי אֹל רּוׁשא תמאּב ןעג
 רימאל .ןעפלעה ןיילא ףיז ןעומ ,קלאפ םלא ,רימ , ןעפלעה טינ זנּוא
 לאנאיצאנ א ןעכאמ רימאל ,ןענאילימ לעיפ ןּופ קנאּב לאינאלאק א ןעכאמ
 "ניק ערעונוא ןיא ןעלקיװמנע רימאל ,ןעממּוס ערעייהעגנוא ןּופ דנאפ
 ןּוא גנאוצ ףרּוד ןעמלעטסניקעג א םינ ,טסייג לאנאיצאנ ןערהאוו א רעד
 זיא רע סאד ןעסיו טרּפ רעדעי לאז ,תֹוטיחׁש ןּוא ןעמארנאפ ךרוד ,המיֹונ
 ְהיֹוא טרּפ רעד זומ םעדייל ללכ רעד ןעװ רעּבירעד ןּוא ,ללּכ ןּופ לייהמא
 יעי טסאק ללכ םּוצ טרּפ םייּב טׁשרעה סאוו םזיטנערעפעדניא רעד .,ןערייל
 ללב א ריפ רעלאד גיצפנופ לׁשמל ןעמ טכיֹורּב . רעייהט רהעז טרּפ ןעד
 רעכלעוו ,רעמאעהמ א ןופ טיפענעּב א ךרּוד ןערעװ טכאמעג סע וּומ ,ףאז
 -םױנ איד ןעמוקעּב ןעלאז רימ םּוא ראלאד טרעדנוה עניניא פא טסאק
 ינינע ּוצ םוימנערעפעדניא רעזעיד , ףאז ללכ א ריפ ראלאד גיצפנופ עגיה
 ,תּולג ןעגנאל רעזנּוא ןּופ ןעכאזרּוא עטסגיטכיוו איד ןּופ ענייא זיא ללכה

 איד ןיא טכילפפ עניליה א ,ׁשֹורְק בֹוח א ןערעװ הדע רעדעי אייּב ללאז
 סאד .ללכה ינינע ןעטכארטעּב ּוצ ןּוא תֹופיסא ןעכאמ הבוׁשּת ימי תרשע

 -עװ םלאמאד ןּוא ,טגנאלרעפ איבנ רעד סאו הבּוׁשת ע'תמא ןעסייה טעוו
 חבוש טגאזעג םאה היֵעׁשי איבנ רעד איו ,הלּואג איד ןייז ברקמ רימ ןעל
 ,ןמא ,ףיתלאג יִכ ילא
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 ,ירדנ לכ וצ עדערא
 ,גרעבנעזָאר .ח .א ןופ

 ! רערעהוצ עהטרעוו עניימ
 ּוצ זיא זיוה סעטאג ןיא גנולמאזרעפ רעגיטצעי רעזנוא ןופ קעווצ רעד

 רימ סאוו דניז ערעזנוא ףיוא החילסו הליחמ ךרּכתי ארוּב םעד אייּב ןעמעּב
 ןענעק רימ .רהאי םענעגנאגרעפ םעד ןופ ףילרעפ ןיא ןאהמעג ןעּבאה
 רימ ןעוו דניז ערעזנוא ףיוא גנוּבעגרעפ ה"ּב טאג ןופ ןעגנאלרעפ טינ רעבא
 ןיא םיּבמר רעד איו ,טסייה סאד ,ייז ףיוא הבושת עטסנרע ןייק םינ ןעוהמ
 טינ רהעמ ןעסאלשעּב טסעפ טינ ןענייז רימ ןעו ,טרעלקרע הבושת תוכלה
 םאד , רהאי ןעגיראפ ןיא ןעגנאגעּב ןעּבאה רימ סאוו , תוריבע יד ןאהמ וצ
 טנעקרענא שנעמ א ןעװ ,הבושת עזעיד טינ ןעוו , הבושת ערהאוו איד זיא
 רע זיא ןוהמ וצ טינ סע רהעמ ןעסאלשעּב טסעפ טינ זיא ןוא דלוש ןייז טיג
 האמוט ןייז ןופ ןעשאוו וצ ןייר ךיז םוא לבוט ךיז זיא סאוו םענייא וצ ךיילג
 ןיא רע תעשב ןוא ,ץרש ַא גידנערירעּב ןעװעג אמטמ ךיז םאה רע סאוו

 םינ ןעק שנעמ א איו יזא .ץרש ַא דנאה ןיא רע טלאה לבוט ךיז
 ןעמוקעּב טינ שנעמ א ןעק אז ,האמומ ןייז ןופ ןערעוװ ןייר הליבט אזא טימ
 וצ סלאמינ יז ןעסאלשעּב טינ זיא רע ןעוו , דניז ענייז ףיוא הליחמ ןייק
 ףיוא ףיױרא טםינ קלאפ רעזנוא ןופ םענייק םע זיא רעּבירעד .ןעלאהרעדיוו
 רימ סאוו דניז איד ףיוא ;הליחמו החילס םאג ייּב ןעטעּב וצ ןעקנאדעג איד
 ןעקנער רימ סאד ןעסייה טלאוו סאד לייוו ,רהאי ןעגיטפניק ןיא ןאהמ ןעלעוו
 יו ,ודיּב ץרשו לבומכ ןעטייה טלאוו סאד ןוא רעמייוו ךיוא תוריבע ןאהט וצ
 חבושת תושעל ודיּב ןיקיפסמ ןיא בושאו אטחא רמואה :טגאז דומלת רעד
 טפלעה םעד הבושת ןאהמ ןוא ןעגידניז לעװ ךיא טגאז סע רעװ (ז"פ אמוי)
 ןעמ סאוו דניז איד ראפ הליחמו החילס טראס ןימ ַא יוזא ,טינ הבושת ןייק
 .ןעטסירק יד ייּב ןעמוקראפ טנעקעג ראנ טאה טפנוקוצ רעד ןיא ןאהט טעו
 ףיוא ןעכאנאמ טקישעג םיורא טסּבאּפ רעשימיור רעד טאה רעטלאלעטימ ןיא
 , סטייקיפיטרעס ןעוועג זיא םאר ,םעיצנעגלורניא ןעפיוקרעפ וצ טלעװ רעד
 -עגרעפ ךיילג טרעוװ עיצנעגלודניא רעד ןופ רעפיוק םעד סאד ,ןעטנעמוקאד
 א יװא .ןעּבעל ןייז ןופ עדנע רער ויּב ןאהט טעװ רע סאוו דניז עלא ןעּב
 .שנעמ רער ןופ ןעטיז איד ןעּבראדרעפ ךילקערש ןעק החילסו הליחמ טראפ
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 ןאמ רעד סאד ןעפארטעג לאמ לעיפ סלאמאד ךילקריו טאה םע .טייה
 .ךאנאמ םעד טּביױרעּב טרא ן'ףיוא םאה עיצנעגלודניא א טפיוקעג טאה סאוו
 םהיא טרעוװ הריבע ןייק לייוו ,החילס בּתֹּכ םעד טפיוקרעפ םהיא טאה סאוו
 רעּבא ןעריא זניא ייּב .ןעבערּברעפ ןייא ראפ טנעכערעג םינ רהעמ ןיוש
 ןעוועג דנעלאפפיוא רעהעז רעממיא רימ זיא רעּבירעד .ןעמוקראפ טינ סע ןעק
 ןוא תועובש איר לטבמ ןענייז רימ ןעכלעוו ןיא ,"ירדנ לכ' ןופ ןינע רעד
 רופכ םוי ןעגיטצעי ןופ ,רהאי ןעדנעמוק םעד ןיא ןאהט ןעלעוװ רימ סאוו םירדנ
 חלסנו טאג ןעמעּב רימ ןוא , רהאי ןעגיטפניק םעד ןופ רופכ םוי םעד זיּב
 תוריבע טראס םעד ןעּבעגרעּפ ןנּוא לאז טָאג םאר ,לארשי ינּב תרע לכל
 ןוא גידנעקנעדבאנ .ןעמוק טעװ סאוו רהאי םעד ןיא ןאהמ ןעלעוו רימ סאוו
 -קריװ ךיא אה ,םינומדק ערעזנוא ןופ םירפס איד ןיא םעד ןעגעוו גידנעבוז
 לכ ןופ חסונ רעד זיא ןואג םרמע בר ןופ רודיס ןיא סאד ןענופעגסיוא ךיל
 ןופ ןאהטעג ןעּבאה רימ סאוו םירדנ איד לטבמ ןענייז רימ סאד יוזא  ירדנ
 , ןעגיטפניק םעד זיּב ןעגיטנייה ןופ טינ ,ןעגיטנייה זיּב רוּפכ םוי ןעגיראפ
 םינואג איד ,ירדנ לכ ןופ ןינע ןעצנאג םעד ןעגעג ןואג םרמע בר זיא ךאד
 טינ ראנ ןעּבאה אתידּבמופ ןוא ארוס ןופ לבּב ןיא תובישי עסיורג איד ןופ
 תאצוה םינומדק םינואנ תובושת) תולפת איד וצ ירדנ לכ איד ןעזאלעג וצ
 תצק םירמואש המש טגאז (:ג"כ) םירדנ ןיא ן'ר רעד (9 דצ לעססאק
 םעד ןיא סאד ראלק רימ ןעהעז ןופ רעד ,יוכו ירדנ לכ רוּפכ םויּב תוליהק
 לעסיּב א ּבאה ךיא .ירדנ לכ טגאזעג תוליהק עגינייא רונ ןעּבאה ןעמייצ ס'ן''ר
 קעווצ רעד טינ זיא סאד להאווּבא ירדנ לכ ןופ ןינע םעד ןיא ןעוועג ךיראמ
 לומַּב יולת לכה טגאז שודקה רהוז רעד איו רינ ,ערער רעגיטצעי רעד ןופ
 ופס איד ּוליפא לאזקיש ןופ פא טגנייה סעללא ,לכיהבש הרות רפס ּוליִפא
 איד ןופ ןעזעװ ןעסיורג א ןעכאמ רימ .ׁשדוק ןורא ןיא טהעטש סאוו הרות
 ֹוא ראפ ןעמלעז טמוק ןעטייצ עגיטנייה ןיא להאווּבא ,  םירדנ ןּופ תוריבע
 וימ .ןייז םייקמ םינ ןוא ןאהט לאז רע רעדא , רדנ א ןאהט לאז דיא א
 "ער ןופ טסיײג םעד םױל סאד ןעהעטשרעפ וצ לכׂש םוצ ןעמּוקעג ןענייז
 טגאז הרות איד איו ,ןעמונעגנא יוזא םינ ראג םאנ ייּב םירדנ ןענייז הרות
 ןאהט םינ טסעװ אּוד ןעװ ,אטח ְךֹּב היהי אֹל רודנל לורחת יכו :ןיילא
 םאוו רעּבא .דניז א ריפ ריד ןערעװ טנעכערעג םינ סאד םעװ םירדנ ןייק
 ןיבקונו םידרוי ןעניז עכלעוו ד:יז עסיורג ערהאוו ערעזנוא ןעגעוו רימ ןעוהט
 "יױלג רעזנוא ,קלאפ םעצנאג רעזנּוא ןעּבראדרעפ סאוו דניז איד ,םוהתה דע
 םאד םוא ןעסאגרעפ טולּב לעיפ יװא ןעּבאה ןערעטלע ערעזנוא סאו ןעּכ
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 ּז ןעמלאהוצפיוא םּוהמנערי
 ;ןעיראגעטאק יירד ןיא טלייהמעגנייא תוריבע איד ןערעװ ןיימעגלא ןיא

 ריחיהש תוריבעו ,וריבחל םדא ןיִּבׁש תוריבע ,םוקמל םדא ןיּבש תוריבע
 חוריבע איד טסייה סאד ,עיראגעמאק עטשרע איד ןעגעװ . ללּכהל הׂשוע
 ,רפכמ ןיא רופכ םוי סאד ארמנ איד טגאז ,םאנ ןענעג םוהמ שנעט א סאוו
 ףאפנייא רעהעז ףאז איד טרעלקרע בויא רפס ןיא יזוּבה לאכרּכ ןּכ אוהילא
 תאמח םא ,ףממ והבג םיקחׁש רושו הארו םימש טּבה :יזא זיא סע םוראוו
 המ וא ול ןתת המ תקוצ םא הל הׂשעת המ ךיעשּפ וּברו ,וב לעפת המ
 טכארטעב ,ה"ל בויא ףתקדצ םדא ןבלו ְףעֶׁשֹר ךומכ שיאֹל ,חקי ךדימ
 ןענעק גנוקריו א ראפ סאו ,ריד רעּביא ףױה ןענייז םאו ןעלמיה איד

 ןעגירניז לעיפ רעהעז ּוליפא טסעװ אוד ןעװ , םאנ ףיוא דניז ענייד ןעּבאה
 חבומ א ריפ סאוו רעדא  םימרעד ןאהמ הערא ריפ טאג אוד טסנעק סאו
 אוד איו שנעמ אזא וצ ראנ ,קידצא טזיּכ אוד ןעװ ןאהמ טאנ וטסנעק
 איר טםאה רעּבירעד .םעטּוג רעדא סעטכעלש ןאהט ּוטסנעק םויּב
 םכיתאטח לכמ םכתא רהמל םכילע רפכי הוה םויב יכ :טנאזעג הרות
 שנעמ א סאו דניז עלא ףױא רּפכמ זיא רוּפכ םוי גאט רעד סאד 'ה ינפל
 תוריבע יד םימ סע זיא רערעוש לעיפ .טאנ ןעגעג 'ה ינּפל ןאהמעג טאה
 עזעיר ,ןעמייוצ םוצ טוהט שנעמ ןייא סאוו תוריבע איד ,ורבחל םדא ןיִּבׁש
 תא הצריש דע ןיז רפכמ טינ םירּפּכ םוי ןעהעצ ּוליפא ןענעק תוריבע
 טאה רע ןעכלעװ ןעשנעמ םעד ןעלעטש ןעדעירפּוצ לאז רע ויּב , וריבח
 תוש ורבחמ לחגה .רדלעג ןיא רעדא טפעשעג ןיא ,דובכ ןיא טגידיילעב
 וליפא ןעדנאמעי טּבױרעּב שנעמ א טאה .ידמל וליפא וירחא הנכילוי המורּפ
 ראגאז ןעקישּפא רערא ןעבעג ּפא םהיא םע רע זימ הטּורּפ א יװ טייקגיניילק א יוזא
 ןיא םייװ ןוא ףעימ טנעיל סאוו הנידמ א ,ידמ ןיא ףיז טניפעג רענעי ןעוו
 זיּב ןיז חצרמ ןֹוא ןייז םייפמ ,ּוצרעד לעטימ א ןאראפ זיא ךאד  ,ןעיזא
 סאו דניז איד ןענעג אד זיא הצע ןייא ריפ םאוו רעּבא ,לחומ זיא רענעי
 ,לארׂשי ללב םוצ ןאיצאנ רעזנוא וצ םוהמ זנוא ןופ רעדעי

 ןיא תתודוסי איד ןיא טנערּב רעייפ רעשיללעה א ! רעדירּב עּבעיל
 -רעפ ,טעטאּפשרעפ זיא םעגילייה םעללא ,םוהטנעדּי ןיפ עטסעפ דנורג איר
 עלעװק רעגילייה רעד ןופ רהעמ ןּוא רהעמ ךיז ןערעטייוורעד רימ ,טעטכא
 יפיוא םהיא םאה ןוא קלאפ רעזנוא ןעּבעל ןעבעגעג רעממיא םאה עבלעוו
 סינרעדליװ א ןיא ןעהעג רימ ןוא ,ןעטייצ עטכעלש עלא ןיא ןעטלאהעג
 -יה םעד ןיא רעדניק ערעזנוא ןעוהמ סאו .,םשינ דנע ןייק טאה עבלעוו
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 וא ןעכײצ א ןעװעג רעממיא ןיא רֶעכלעװ גאמ א 1 תבש גאט ןעגיל
 םכיניבו יניִּב איה תוא יכ ,קלאפ סענילייה א זיא קלאפ םעשידיא סאד
 ןיא גאמ א ,ןעּבעל ןעילימאפ ןעגילייה א ; טימ ,םכשידקמ 'ה ינא יכ תעדל
 יד ייַּב םייה רעד ןיא ןעמיז עטוג טנערעלעג טאה דנעגוי רעזנּוא ןעכלעוו
 טנאקעּב איז ןעבאה עכלעו רערהעל עטוג ןּופ להוׁש ןיא ןוא ,ןערעמלע
 רער ןיא ןעגנונפאה ערעזנוא טימ , טייהנעגנאגרעפ רעזנוא טימ טכאמעג
 רעדא טייּברא ןעמ 1 גאט ןעגילייה ןעזעיד ןיא ייז ןעוהמ סאוו ! טפניקוצ
 סאו !םױא טייג ןעמ ןיא םױא ךיז ןעמ טצוּפ גאמנוז ןוא ,מרעכאש ןעמ
 לייהמ רעסיורג א ? גאט רוּפּכ םוי ןעגילייה ןעזעיד ןוא דנעגוי רעזנוא טוהמ
 אייז לייוו טינ ׁשרוק לכ ללחמ ןענייז ןּוא רעלעּב רופכ םוי ןעכאמ יז ןּופ
 ,טינ הטרעוו ןייק טאה ןוא ליופ זיא םוהמנעדוי סאד זא ןענופענ םיוא ןעּבאה
 ןופ ףירנעּב ןייק ןעּבאה יז ,םוהטנעדוי סאד טינ יעסייוו ייז לייוו  טושּפ רונ
 עגירּביא איד ןיא דעדניק ערעזנוא ןעוהט עבלעז סאד .ןעּפיצנירּפ עגילייה ענייז
 ןופ עמנעמונאמ עגילייה ,עטסעפ איד ןעוועג רעמיא ןענייז עכלעוו םיבומ םימי
 | , טייהנעגנאגרעפ עדנעצנעלג רעזנוא

 -ניק ערעזנוא ןעהיצרע רימ ,גידלוש ןיילא רימ ןענייז סעלא םעד ןיא
 ןופ ףעירגעּב ןייק ייז טיג ,גנוהיצרע איד ,ץרא ךרד אֵלֹלּו הרות אלל רעד
 ריפ גנומכייל א  םױג רֹואֹל ןעראוועג ויא עכלעו ערהעל רעגילייה רעזנּוא
 -פיוהעּב ןעטסירק יד ןּופ ראנאז רעקיראטסיה עטסערג עללא ,רעקלעפ עלא
 -עג רעקלעפ עשיאייּפארייא יד עכלעוו ןאיצאזיליוויצ עניטצעי יד סאד ןעמ
 רעדניק ערעזנוא ,ןעקנאדרעפ ּוצ לעּכיּב ,רעייז ןּוא ןעדיא יד יז ןעּבאה ןעסינ
 יא טלעקיווטנע זיא רעכלעוו ,להיפעג לאנאיצאנ ןופ טינ ראג טעמּכ יעסייוו
 ןייז טימ טריצלאטש רעדעי ,טלעװ רעד ןיא רעקלעפ עלא ןּופ רעצרעה יד
 טמעש ריא רעד ,סע טלהעפ ןעדיא םעד רּונ ,ןעטפאשנעגייא עלאנאיצאנ
 יז ןּופ עטכישעג איד טינ סייוו רע לייו { םּוראװ , ןאיצאנ ןייז טימ ךיז
 ,טלעוו רעד ריפ ןאהטעג טאה ןאיצאנ עשידיא יד סאוו טינ סייוו רע ,קלאפ

 רניושעג איו טכארטעּג !םכיכרד לע םכבבל ּומיׂש !רערעירּב עּבעיִל
 זנּוא טאה סאוו עללעוװק רעד ןּופ ,םייח רוקמ םעד ןּופ קעווא ןעפיול רימ
 ןעגנאל רעזניא ןיא ןעריטסיסקע ּוצ גנונפאה ןּוא ,הטומ ןּוא ןעּבעל ןעּבעגעג
 רעגילייה רעזעיד ןּופ רהעמ ןּוא רהעמ ףיז וערעטייורעד רימ איו ,  תּולג
 ,רנעגּי ערעונּוא ןערהעקמוא ּוצ טייצ ךאנ זיא םע ,םוהטנעדוי ןּופ ,עלעווק
 רעזנוא ּוצ קירּוצ ףאלעפעש עטעזדנאלּברעפ יד ,תוחדנהו תודבואה תויׂש יד
 ,גנוהיצרע עדנעסאּפ םייצ רעגיטצעי רעד ריפ ענּולק ,עטּוג א ךרּוד ,קלאפ
 לבל הליחמּו החילס םוי א ןייז ףילקריז רּוּפֹּכ םֹי גאט רעד טעװ םלאמאד
 דניז יד ריפ ףא ,דניז ערעזנוא עלא ריפ גנּוּבעגר:פ ןּופ גאט א ,וניתאמח
 נאמ רעד טעװ ןאד ןּוא ,לארׂשי ללּכ םעד דגנ טגידניזעג ןעּבאה רימ סאוו
 טעװ סאו גאט א ,'נױנע לכל ףוסו ץק לש גאט א  ןייז ףיוא רּוּפּכ םוי
 ,ןמא ,ןעדייל ערעונוא עללא ּוצ ערנע א ןעכאט
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 ,הליענ ּוצ עדער א
 . גרעבנעזאר ,ח .א ןופ

 םע עכלעװ ןיא ,הרומפח איד טנעיילעג טנייה רימ ןעּכאה החנמ ּוצ
 יד ,הנֹוי איבנ םעד טימ טריסאּפ טאה סאוו עמכישעג יד טלייצרעד טרעוו
 ףיֹוא ןענארפ ליפ רעײז רעּבא זיא סע עטנאסערעטניא א רעייז זיא עטבישעג
 -עװ טעטראווטנאעּב גיטכיר ןעלאז ןעגארפ יד ןעװ רּונ ,ןעגערפ ּוצ רהיא
 גיהמענ ריפ ןעניפעג רימ , ןערעװ ףילדנעטשרעפ עטכישעג יד םעוװ ,ןער

 יר םּוא ,רערעהּוצ עהטרעוו יד ריפ ןעּכעגּוצ רעּביא ןעצרוק ןיא עטכישעג יר

 .ןעדעי ריפ ףילדנעטשרעפ ןּוא ראלק ןייז ןעלאז ןעטראווטנא יד ןּוא ןעגארפ

 רעד הנֹוי איבנ א ןעװעג זיא סע ,טלייצרער יֹזא טרעװ עטכישעג יד

 הונינ טאטמש רעסיורג רעד ןיא טקישעג םהיא םאה טאנ סאוו ,יהתמא ןּופ ןהוז

 בֹורה הונינ טעװ םּורא געט גיצרעפ ןיא םאד רענהאוונייא איד ןעגאזנא
 טלאוועג טינ טאה רעּבא הנֹוי ,גידניז רעייז ןענייז ןעשנעמ איר לייוװ ןערעוו

 סאוו ףיִׁש א ףיֹוא טצעזעג ףיֹורא ףיז רע טאה ,תוחילש יד ךיז ףיֹוא ןעמהענ

 סע ,תֹוחילש ןייז ןאט טינ ןּוא םאנ ןופ ןעפיולטנא ּוצ םּוא שישרּת ףאנ טהעג
 רעיׁש זיא ףיִׁש יד ןּוא םי ץפיֹוא םרּומֹׁש רעכילקערש א ןעראוועג רעּבא זיא

 רעטעג ערעייז ןעטעבעג ןעּבאה ףיִׁש ןיא ןעריזאסאּפ עלא ,ןעראוועג ןעכארּבוצ

 ראג טאה ןּוא ןעפאלשעגנייא זיא הנֹוי רּונ ,קילגנּוא ןיא ןעמער יז ןעלאז יז

 םּוא לרֹוג ןעפראוו ּוצ ןעסאלשעּב ןעריזאסאּפ יד ןעּבאה ךילדנע ,ןאמעג טינ
 רער זיא םהיא ּכעילּוצ סאד אייז רעטנּוא רעגידניז רעד זיא רעװ ןעסיוװ ּוצ

 אייז םאה רעכלעוװ הנֹוי ףיֹוא ןעלאפעג זיא לרֹונ רעד ,םערּומש רעכילקערש

 איד ןעפאשעּב טאה סאוו מאג ןיא םביולג ןּוא דיא א זיא רע סאד טלייצרעד
 ןעּבאה עטייל יד .םהיא ןּופ ןעפאלטנא זיא רע רּונ ,םי םעד ןּוא דרע איד ,לעמיה

 מאה םי ןיא . ןעראוועג ליטש זיא םרוטש רעד ןּוא םי ןיא ןעפראוועגניירא ןיהנוי
 היֹוּב ןיא שיפ רעד אייּב ןעוועג זיא רע ןּוא ץ'הנֹוי ןעגנולשעגנייא ׁשיפ עסיֹורג א
 םהיא טאה שיפ איד ןּוא םאנ ּוצ ןאמעג הלפּת טאה הנֹוי ,תעל תעמ איירד

 .הֶׁשֹּבב רער ףיֹוא ןעגיּפשעגסיֹוא
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 טקישעג םהיא טאה ןּוא ן'הנֹוי ּוצ ןעזיוועּב רעדיװ טאג ךיז טאה םעדכאנ
 םעװ געט גיצרעפ ןיא םאד ןעגאזנא אייז לאז רע הונינ ןּופ ןעשנעמ איד ּוצ
 -יירג רעד ןיא ןהעג ּוצ ןעגנאפעגנא טאה הנֹוי , ןערעװ בורח םדאמש איד
 םעװ געמ גיצרעפ ןיא סאד ןעסאג עלא ןיא ןעיירש ןּוא הונינ טדאמש רעס
 האובנ איד טרעה רעד ןעּבאה עטייל איד איװ .ןערעװ טסיוורעפ טדאטש איד
 -נעלק םעד ויּב גינעק ןּופ ןאמעג הבושּת עלא רלאּב אייז ןעּבאה הנֹוי ןּופ
 ײז לאז רע ןעטעּבעג טאג ןּוא טסאפעג ןעּבאה ,ןעשנעמ ןעטסמירא ןעטס
 -עג ןערמערפ א טאהעג ךיז אייּב טאה סע רעװ ןּוא ,דניז ערעייז ןייז לחֹומ
 טאה רע ןעמעוו אייּב םעד ּוצ ןּכעגעגּבא רלאַּב סע רע טאה טנעס ןעטּביֹור
 תבוׁשּת ןעּבאה אייז זא ןהעזעג םאה טאג וא .טכערנּוא טימ ןעמּונעג סע
 איד טכארּבעג טינ אייז ףיֹוא םאה ןּוא ןעוועג לחֹומ אייז רע טאה ןאטעג
 , אייז ףיֹוא ןעגניירּב טכארמעג טאה רע סאוו קילגנּוא םעד טימ תֹורצ

 -עילּבעג ןיא רע לייװ ,ןעסארדרעפ רהעז עטכישעג איד טאה ן'הנֹוי

 רֶע טאנ ןעטעּבעג טאה רע ןוא ,הונינ ןּופ עטייל איד אייּב רענגיל א ןעּב
 רע טאה ,טסואװעג ּבאה ףיא .טיֹומ םעד ןעקיש ןא םהיא ףיֹוא לאז

 איד סיֹוא םינ טסרהיפ ןּוא ,ןּונחו םּוחר א שויּב ּוד סאד טאג ּוצ טיהנעטיעג
 סיֹורא הנֹוי ויא רעיֹורמ ןעפעימ ןיא ,ןהאמ אּוצ מסגאז אּוד סאוו סמכעלש

 קראטש טאה ןּװ איד ,ןעשנעמ איד ריפ ןעזייו טינ ךיז םּוא טדאטש ןּופ
 רעמעלּב עסיורג רעטנּוא טרא ןעלהיק א טכזעג סיֹוא ףיז רע טאה ,טנערּבעג
 טכאנ רעּביא .טניהּורעּב לעסיּבא ףז טאה ןּוא ,עצנאלפ רעסיוועג א ןופ
 קראטש םע טאה ן-הנֹוי ,רעטעלּב איד ןעסע גע גפיוא םערעװ ןעּבאה רעבא

 םהיא מאה ףיוראד ,טמ םעד ןעשנואוועג ףיז טאה רע ןּוא ,טקניירקעג
 ןייק לאז ךיא ןּוא ,רעמעלּב ףיֹוא טאהעג תֹונמחר טסאה אּוד :טנאזעג טאג
 רהעז רעסיֹוא ןעשנעמ ןאילימ ףלעװצ טדאטש עצנאג א ףיֹוא ןעּבאה תֹונמחַר

 { ןעסינעפעשעּב איילרעלא לעיפ
 .עמכישעג עראּברעדנואו רעזעיד ןּופ טלאהניא רעצרוק רעד זיא סאד

 מאה עטכישעג איד סאד .,רערעהּוצ עהטרעװ עניימ ןעביֹולג רהיא טנעק

 ןעפעיט א טינ טאה ןּוא ,טלייצרעד טרעװ איז איו ןעפארטעג ףילקריוו ךיז
 יא םאנ א טּבֹולג סאו איבנ א םאד ןעּבֹולג רהיא טנעק +ךיז ןיא ןיז
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 איד סאד ,ֹודֹובכ ץראה לב אולמו ,םי ןּוא דרע ןּוא לעמיה ןּופ רעפעש רעד
 ?טאג ןופ ןיפיולטנא ןעלעוו לאז איבנ א סאד ,לארעּביא טריטסיסקע םייהמאג
 ףינפמ הנאו ףחורמ ףלא הנא :טגאז ףלמה דוד איו ? ןעפיולמנא ןיהואוו
 ,רחש יפנכ אׂשא ,ףנה לֹואׁש העיצאו ,התא םֵׁש םימׁש קסא םא ?חרבא
 ןעפיולטנא ךיא לאז ןיהואוו .נימי ינזחאתו ינחנת ףדי םֹׁש םג ,םי תירחאּכ הנבׁשא
 ןיא עדנע םא ,דרע עפימ איד ןיא ,אד ּוטסיּב לעמיה ןפיֹוא 4 טאנ ריד ןּופ
 א וא ןעּבֹלג סע ןעמ ןעק איו טנייה , אד ּוטסיּב לארעּביא םי ןּופ דנּורג
 ; םאג ןּופ ףיז ןעטלאהאּב טראד ׁשיִׁשֹרּת ףאנ ןעפיולטנא ןעלעו לאז איבנ
 !? ךילרעכעל טינ סע זיא

 -עװ איבנ א םע ןעק איו ,אישק עּבלעז איר ףיֹוא טנערפ ארמג איד
 סע טרעפטנעראפ איז ןּוא ?ןעפיֹול ןיהואו ןּוא טאג ןּופ ןעפיולמנא ןעל
 ,ץראל ץּוח ןיא ןעשנעמ א ּוצ טינ ךיז טזייוועּב הניכש איד סאד ,טימרעד
 ץוח ןיא זיא סאו ׁשיִשֹרּת ןייק ןעפיולטנא טזומעג הנֹי טאה רעּביראד ןּוא

 ערעדנא רעּבא .ןעויװעה טינ טראד םהיא ּוצ ךיז לאז טאג םּוא ץראל
 ץוריּת םעד ןעּבאה לאנּברּבא רעד ןּוא ם"ּכמר רעד איו עטרהעלעג עסיֹורג
 םינ טאג ךז טאה .טייהרהאװ רעד ןענעג זיא רע לייוו .ןעמונעננא טינ
 ץרא ןיא םינ ןענייז םאוו ,רּבדמ ןיא ןּוא םירצמ ןיא ּוניּכר השֹמ ּוצ ןעזיוועּב

 ךיז טאה .ןיירא םינ ראג לארׂשי ץרא ןיא ךאד זיא ּוניִּר הֶׁשֹמ ?לארׂשי
 אּוצ !ץראל ץּוח ןיא רבכ רהנ םייּב לאקזחי איכנ םּוצ ןעזיוועּב טינ טאג
 סאו ,הונינ ןיא לאמ אייוצ ןעזיװעּב טאנ ףאד ךיז טאה טסּבלעז ןיהנֹוי

 -עג רעזעיר ףיֹוא תויׂשק עלעיפ ףאנ ןאראפ זיא סע ,ץראל ץוח ןיא זיא

 לאנּברּבא רער ,ןייז גילייוגנאל םינ ןעליו רימ רעּבא ,ןעגערפ ּוצ עטביש
 ןעלעװ רימ . םֹולח א ריפ עטכישעג עצנאנ איד ןא ןעמהענ םיּבמר רעד

 ,לשמ א ,ערנענעל א םלא ןערעלקרע ּוצ עטכישעג איד ןעבורּפ
 , קלאפ ןעשיריא םעד ןּופ קיטסירעטקאראכ א זיא הנֹי רפס רעד

 ענייז ןאיצאנ רעזנוא ןּופ עכישעג יד רעדליּב ןיא ראפ טלעמש ךּוּב םעזיר

 ץכלעװ ּבעילּוצ דניז איד רעדא ,ןעדייל ענייז ןּופ ןעכאזרּוא איד ןּוא ןעדייל
 םֹוי םא לודג ןהכ ןּופ הדֹובע רדפ רעד ,לעיפ אז ןּוא גנאל אז טערייל רע
 רעירפ ,לארׂשי להק לכ רעבו ותיב רעבו ורעּב רפכו ןעווענ רעממיא זיא רֹוּפַנ
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 גנּוּבעגרעפ םּוא ןהאמ הבושת דנ ענענײא עניז ףױא טכװעג רע טאה
 -עװ עדנע םא ןּוא ,עילימאּפ ןייז ןּופ דניז איד ןענעו רעהכאנ ,ןעטעּב ּוצ
 יךיֹוא טנייה רימ ןעוהט עּבלעז סאד ,לארׂשי קלאפ ןעצנאג ןּופ דניז יד ןעג

 החילס טאג ייּב ןעטעּבעג ונוא ןּופ רעדעי טאה רוּפכ םֹוי גאט ןעצנאג םעד

 ןיז ןּופ ןעגנוּבעגרעפ איר ריפ ןּוא ןעכערּברעפ ענעגייא ענייז ריפ הליחמו

 טאג םאד ,ורשי תדע להק אנ םחר רימ ןעמעּכ הליענ וצ טצעי .עילימאפ

 ,קלאפ עשיריא עצנאג סאד רעּביא ןעמעראּברע ערנע םא ןיֹוׁש ךיז לאז

 עטלא ערעזנוא ןעּבאה רעּבירעד .,ןערהאי רעדנעזיֹומ ןיֹוׁש טערייל סעכלעוו

 םעד םּוא ,הליענ ראפ הנֹוי רפס םעד ןענעייל לאז ןעמ ןעוועג ןקתמ םימכח

 ןעסיװ לאז רע ידכּב ןערייל ענייז ןופ עכאזרוא איד ןערעלקרע ּוצ קלאפ

 רע טסייה סאד ,ןעבאזרּוא עזעיר ןעפּפאשוצּבא םּוא ןהאמ ּוצ מאה רע סאוו

 אז טערײל רע עבלעװ ּבעיל ּוצ רניז עגיזאד איר ףיֹוא ןהאמ הבושת לאז

 . ןערעלקרע שיטקאפ ףאז איד רימאל ןּונ ,תּולג ןיא .גנאל

 "עג קלאפ עש'ידיא םאד זיא רּומארעטיל רעשידיא רעצנאג רעד ןיא

 עׁשֹוה איבנ רעד ."הנֹוי, ׁשיארּבעה ןיא יז טפור עכלעו ,ּביֹומ א ּוצ ןעכילג

 טפּור הינפצ איבנ רעד ,התופ הנֹויכ םירפא :ןעדיא ןעגעו סיֹוא יז טקירד

 םישרפמ ןיא ןּוא דּומלּת ןיא ןעלעטש עלעיפ ןיא ְךיֹוא .הנֹויה ריעה םילׁשּורי

 עשיריא םאר ,"אלתמא הנֹויל לארׂשי תסנכ, !קּורדסיֹוא םעד ןעמ טניפעג

 ןעּבעיג םישרדמ איד ןּוא דּומלּת רעד ,ןעכילגעג עּביֹומ ענייא ּוצ זיא קלאפ
 ןעטייּברעפ ןעריא לייוו סנעטשרע  ,יֹוזא םע זיא םוראוו ןעגנורעלקרע ייווצ

 .ןערעדנא ןייא ףיֹוא ןעּביֹולג רעייז ,רעטעג ערעדנא ףיֹוא םאג רעייז טינ

 -נא םעד ןיא ןייז רעסעּב לעיפ שילעירעטאמ טנעקעג טאה אייז להאווּבא
 סאר ,ןעּביֹולג רעייז ןיא לעיפ רהעז ןעדייל ייז להאווּבא ןּוא ,ןעּביולג ןערעד
 טּביילּב ןעּבעל ןעיליטאפ רעייז ןיא  ,ּביֹומ א ןּופ רעטקאראכ רעד ְךיֹוא זיא

 רכז םעד הבקנ איד ןּוא הבקנ רעד ןעּבעל ןעצנאג ןפיֹוא איירט רכז רעד

 הנֹי המ :זיא גנורעלקרע ערעדנא איד .ערעדנא ףיֹוא טינ ןעטייּברעפ ןּוא

 טכיל טכארבעג טאה ּביֹומ איד איו יֹוא ,"לארשי ךכ םלֹועל הרֹוא האיבה

 אז םאה טקישעגסיורא הבּת רעד ןּופ א טאה חנ ןעװ ,טלעװ רעד ןיא

 ליֹואמיֹוב לייוו ,טכיל ןעגניירב עבלעוו ,רעטעלב טרעבלייא ,תיז ילע טכארּבעג
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 "יא יד ְךיֹוא ןעּבאה אז ,לאירעמאמ טכייל טסעּב רעד ןעוועג רעממיא זיא
 םימ טייהשנעמ רעד ןופ טלעװ רעשילאראמ רעד ןיא טכיל טכארּבעג ןעד
 ,טייהכיילג ןעשנעט ןּוא עּבעילנעשנעמ ןּופ ערהעל רענעּבאהרע רעייז

 רעד ,תמא לא לוטימ םעד טימ ף"נת ןיא טנעכייצעּב טרעװ טאג
 לעגעז רער זיא טייהרהאוו ,תמא ה"ּכקה לֹׁש ומתוח . טייהרהאוו רעד טאנ
 רעדניק ,יה ינּב לעּביּב רער ןיא ןעפורעגנא ןערעװ ןעדיא ,טייהמאג רעד
 אולא .לארׂשי ירוכב ינב ,םכיהלא יהל םתא םינב טהעטׁש סע איו ,סעטאג
 קלאפ סעזעיר ,ןעדיא איד ריּפ ןעמאנ רעדנעסאּפ א רהעז יתמא ןב הנֹוי זיא
 -נעמ ןוא עטכערנעשנעמ ןופ ערהעל ענעּבאהרע ןייא ןעּבעגעג טאג טאה
 א ,איבנא איװ ןעטײרּפשרעּפ וצ טנארטפיואעּב םהיא טאה ןוא עּבעילנעש
 זיא םע איו ,טלעוו רעד ןופ טייהשנעמ עצנאג יד ןעשיווצ ערהעל עזעיד טעּפארּפ
 טכילפ רעיז ןעּבאה רעדייל ןעדיא איד .ףיתתנ םיונל איבנ :ןעּבעירשעג
 מאה ןעמ דניז רהאי דנעזיֹוט עצנאג טעמכ ןופ ףיולרעפ ןיא .ןאמעג טינ
 גינעוו ץנאג ןיילא אייז ןעּבאה לבּב תולג םעד זיּב הרֹוּת איד ןעּבעגעג אייז
 ןעמוקעג ןיא והיִׁשאי גינעק ןופ טייצ רעד ןיא ,הרֹוּת רעד ןּופ טסּואוועג
 ופעג טאה רע סאד גינעק םעד טגאזעג טאה ןּוא והיקלח לודג ןהכ רעד
 ראג טאה קלאפ סאד זא טגייצ סאד .שרקמה תיב ןיא הרֹוּת רפס א ןענ
 קלאפ סאדר טאה סאו .הרֹוּת א אייז ייּב אד זיא סע סאד טסואוועג טינ
 --עפ ּוצ לעדנאה ןעד םוא ׁשיִׁשֹרֹּת ךאנ ןעפיש טקישעג טאה ןעמ ?ןאטעג
 סאד סאו ,ערהעל איד ןעטיירּפשרעפ ןופ .ןערעטיירּברעפ ןּוא ,ןערעסערג
 -עיר יא .ןעװעג ערער ןייק זיא ןופרעד , טכילפ טּפיֹה רעײז ןעוועג זיא

 ףאלש ןעשיגראטעל א ןיא ןעפאלשעג קלאפ עצנאג םאר טאה טכיזניה םעז
 טאה אז איו ,ערהעל רענעּבאהרע רעד ןּופ טסּואװעג טינ ןיילא מאה םע
 ?ןערהעלעּב ערערנא טנעקעג סע

 רעזנּוא איו רעדא ,קלאפ ןעשידיא ץפיֹוא ןעמוקעג רעּבא זיא םע
 ןעמניװ םרּומׁש עסיֹורג טימ תורצ םי א ,יתמא ןּכ הנוי םהיא טפּור רפס
 -ענניא םהיא טאה ׁשיפ להאוא ןּוא םי ןיא ןעפראוועג ןיירא זיא רע ןּוא
 ןעשיאערבעה ןיא טסייה םע איװ רעדא ׁשיפ לאו ןעמאנ ןרעטנוא ,ןעגנולש

 איבנ רעד םהיא טפּור אז ,לבב ףלמ רצנדכובנ רפס רעזנוא טניימ ,ןינּת
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 ,יַנֹרעמ ושרכ אלמ ןינתכ ינעלב לבב ףלמ רצנדכוכנ ינממה ינלכא :והימרי
 לבב סאד ,טניימ סאד ,שיפ לאוו א איו ןעגנולשעגנייא ףימ טאה רצנדכובנ
 טכאוורע ןעדיא איד ךיז ןעּבאה לבּב ןיא רעּבא ,ןעגנולשעגנייא אייז טאה
 ןעּבאה ןּוא םאג ּוצ ןאמעג רהעק א ךיז ןעּבאה ןּוא ףאלׁש ןעגנאל רעייז ןּופ
 -עגנא ְךיֹוא ןעבאה ןּוא ,ערהעל ענעּבאהרע רעייז ןעשראפ ּוצ ןעּביוהעגנא
 םאה לבב ןינה רעד .טלעװ רעד ריפ ערהעל איד ןערידנאגאּפארּפ ןעגנאפ
 -ייז ןיא קירוצ לבב ןּופ סיֹורא ןענייז אייז ,קלאפ עש'ידיא סאד ןעניּפשעגסיֹוא
 מאה סעיד רעּבא ,טכילפ רעייז ןהאמ ּוצ ןעננאפעגנא ןעּבאה ןּוא דנאל רע
 איד ןופ טאהעג ןעּבאה אייז סאוו ןעגנּוגיריילעּב איד .טרעיֹודעג גנאל טינ
 עגנאל א ןעמלאהעגבא אייז םאה ערהעל רעייז ראפ ןעדייל איד ןּוא רעקלעפ
 -ילעג ןּוא ןעמילעג טאה הנֹי ,טייּברא עגילייה רעייז ןהאמ ּוצ ןּופ םייצ
 .טכילפ ןייז ןהאמ טנעקעג טינ טאה ןּוא ןעמ

 ןעמוקעגנא זנּוא ריפ ןענייז רערעהּוצ ערעייהמ עניימ רעבא טצעי
 ןא טגנאפ טלעװ עטנערעלעג איר טּפיוהרעּביא ,טלעוו איד .ןעמייצ ערעדנא
 ןאירי יצׁש רעטרהעלעג רעשיזיוצנארפ רעסיורג א ,המרעוו רעזנּוא ןענעקרעגא
 קלאי  ריא םאר :רעמרעװ עזעיד טימ ןעדיא ןעגעװ סיֹוא יז טקירד
 -עג ןיז ,טייהשנעמ רעצנאג רעד ןּופ ץנעסע רעד ,טקארטסקע רעד זיא
 קלאפ םעזעיד טימ לייוו ,ראּברעדנואו ןּוא דנערהעלעּב רעהעז זיא עטכיש
 טימ ןעפארטעג ןיֹוׁש ףױ טאה סע סאו םעלא ראנ טינ ןעפארטעג ךיז טאה
 קלאפ סעועיר טימ ףיז טאה סע ראנ ,טלעװ רעד ןיא רעקלעפ ערעדנא עלא
 רעד ןיא קלאפ ויא סע סעכלעװ טימ ןעפערט ךיז ןעק סע סאוו ןעפארמעג
 רעד ןיא ערהעל עטסעּב איד זיא רּומארעטיל ןייז ןּוא עטכישעג ןייז ,טלעוו
 ,טלעוו

 הטרעוו רעזנּוא ןענעקרענא ןא טּביֹוה טלעוו עטנערעלעג איד ןעװ טצעי
 ןעּבאה רימ ןעפראד ,רומארעמיל רעזניא ןוא ערהעל רעזנּוא ןּופ הטרעוו םעד ןּוא
 איו ,ץּומִׁש טימ ןיילא ךיז ןערימש טינ ,ףיז ריפ טקעּפסער טסּבלעז רהעמ

 "יא זיא סאו םעלא ןייז הזבמ ּוצ ,ןעלדאט ּוצ עדאמ א ןעראוועג זיא סע
 זיא סאד :איװ םפא רהעז ןערעה רימ עכלעו עקירדסיֹוא איד .שיד

 -רעד ,ןערעװ טּפאשעגפא ןעזומ , ןעריא א טימ ןא ךיז טּביֹוה מא :סענזיּב יניש
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 רעסעּב לעיפ ןיא טלעװ עׁשיֹונ איר םאד רעדניק ערעזנּוא רימ ןעגייצ םימ
 הזבמ ןעטכארעפ ןא ןעּבײה אייז ןּוא ,טלעװ רעשידיא רעד ןּופ רענעש לעיפ

 ןעריצלאטש ןעפראד רימ לייהטנעגעג םיא ,זיא שידיא סאוו םעללא ןייז
 -רעּביא זיא ף"נּת רעזנּוא ,רומארעטיל רעזנּוא טימ ,גנומאמשּבא רעזנּוא םימ
 עלא ןיא ןעגנוזעג טרעװ םילהּת רעזנּוא ,ןעכארפש טרעדנוה ףניפ ןיא טצעז
 עטשרע סאד ויא רע סלא ,דלעיפסנאקיּב דראל ,טלעװ רעד ןּופ ןעלּפמעט
 -ער א ןעטלאה ּוצ טנעמאלראּפ ןעשילגנע ןיא םראפמאלּפ ןפיוא ףיֹורא לאמ
 -עגסיֹוא םהיא ןעּבאה סווימעטנעזערּפער עשילגנע איר ןּופ עלעיפ ןּוא ,ער

 טפייפ רהיא םּוראװ םייװ ףיא : םרעפטנעיג ףיוראד אייז רע טאה ,טפייפ
 -לאמש רעּבא ךיא .ןעדיא ןּופ םמאמש יא ,דיא א ןיִּב ךיא לייװ ,םיֹוא ךימ
 עטסערג איד ןופ טּולֹּב איר טסילפ ןערעדא עניימ ןיא סאד ,טימרעד ריצ
 טימ ריצלאטש יא .בקעי ןּוא קחצי ,םהרבא ,טלעװ רעד ןיא ןעכראירטאּפ
 ןעטעפארּפ עטסערג איד טלעװ רעד ןעּבעגעג טאה עבלעוו גנומאמשּבא ןיימ
 ןיא טּבעלעג ןעּבאה ןערעטלע ערעײא ןעװ טייצ רעד ןיא ןעמעאּפ ןּוא
 טייצ א ןעמוק ךאנ םעװ םע זא רעביז ןיִּב ףיא . תויח עדליוו איו רעדלעוו
 בקעי תֹיּב :ןעטעּב ןּוא ןעדיא ּוצ ןעמּוק ףאנ ןעלעוװ רעקלעפ עללא םאד
 ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרוו בקעי יהלא תיב לא 'ה רה לא הכלני ּוכֹל
 געװ ןעגיטכיר םעד ןעזייוו אייז ןעלאז רימ ןעדיא זנּוא ןעמעּב ןעלעוװ אייז
 טקעּפסער טסּבלעז רעזנוא ןענעקא טנידניזעג לעיפ ןעּבאה רימ ,ןעּכעל ןּופ
 רימ .זנוא ןּופ רעדניק ערעזנוא יֹזא ךיז ןערעטייוװרעד םעד ּבעילּוצ ןּוא

 רעזנוא טעװ סלאמאד ,ןעכאמ רעסעּב םע ןעוומ רימ ,ןעטכירעפ סאד ןעוומ

 טאג סאר .ןרוׁשי תדע להק אנ םחר הליענ ּוצ ןעמעּכ רימ סאוו הלפת
 ןערעװ טרעהרע , קלאפ סעצנאג רעזנוא רעּביא ןעמעראּברע ףילדנע ךיז לאו
 יראפ ןעּבאה םיאיבנ ערעזנּוא םאו עפּומש רעד ּוצ ןעמוק ןעלעװ רימ ןּוא
 ןעלעװ רעקלעפ סאר ףחרז הגנל םיכלמו ףרואל םיוג ּוכלהְו :טנאזעג סיֹוא

 -עּב ןעלעװ עגינעק ןּוא ,ערהעל עגיטביל רעזנוא ןּופ ןערעװ טעטכיילעּב

 ,ןמא . ןעעדיא ענעּבאהרע ערעזנּוא ןּופ ץנאלג םער טימ ןערעװ טנייׁש
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 , תוכוסל עדער
 ,1 ,ב ןופ

 { יתֹוּבר

 ,בומ םֹוי רעגיצניא רעד תוכוס זיא םיבֹומ םימי עשידיא עלא ןּופ
 ,ריירפ רעזנּוא ןּופ םייצ איד "ונתחמׂש ןמו םהיא ןיא טגאז ןעמ םאוו

 יא ,דנאל ןעניא רעיז טאהעג ןעּבאה ןרעטלע ץרעזנוא ןעוו
 יתיסאה גח, ,רהאי ןּופ בֹוט םֹוי רעטסכילהערּפ רעד ןעוועג ףילקריוו תוכוס
 ןירא טגנײרּב ןעמ ןעװ גאטרעײפ רעד .ןעמאנ ןיז ןאד ןעװעג זיא

 ועטנוא ןקסעועג ףױז זיא ריא רעדעי ,רעדלעפ איד ןּופ תֹואוכת איר
 ןוא ,?עטראג םענהעׁש ןיא םיוּבנעגיּפ ןייז רעטנּוא ןּוא קאטשנייי ןייז
 איד .םגראזרעפ ןעוװעג רע זיא הנויח טימ .טפּול עשירפ טימ טמעהטאעג

 ןּופ גומש ןיא = , רעייש .ןיא טכארּכעגניירא גנאל ןּוא ןעמארעג האובּת
 ןופ הכוס ןייז ןיא גידנעציז ןּוא ,עקאמשעג ןּוא סנעסע עשירפ ,בומ לב

 ץנעגייא ןייז ןופ טנעלפ רע .לּופ ראפ החמׂש ןייז ןעוועג זיא ןעטראנ ןייז

 ץהערפ ןּוא םיסרה ןּוא ס'הנעשוה ,בלול א ןּוא גורתא ןייא ןעסיירּפא םיֹוּב
 .געט ןעּבעז טאג ראפ ךיז

 ץרעזנוא ןעניז ןעראלרעפ דנאל רעוא ןעּכאה רימ טייז רעּבא
 !ונתחמׂש ןמוו טניה ְףיֹוא ןענאז רימ ,םרעטשראפ ןעראווענ תֹוחמֹׂש

 ןעמײצ ראפ איװ ,הבטה ףךרדּב ,ףילרימאנ טינ ןיֹוׁש זיא םאד רעבא
 ,רהעמ טינ ,"החמׂשל רכזג ראנ זיא םאד

 יִּכ ,ףױרעד םעמ א הרֹוּת איד זנּוא טיג ,תֹוכס ןעמאנ םעד ףיֹוא
 איד לייװ .םירצמ ץראמ םֶתֹוא יאיצֹוהּב לארׂשי ינּב הא יתבׁשֹוה תוכוסכ

 טמימש סעויד ,ךאלדייב ןיא טנהאװעג ןעבאה רּבדמ רעד ןיא ןעדיא
 סרַּפ אינימּור ,דנאלסּור תּולג ןיא תוכוס ןענימנייה םעד טיט רהעמ ןיוש

 ,ףאלדיב ראנ ,רעזיה ערעכיז ןייק טינ ןעּבאה ןעדיא ּואו ,אקאראמ  ןּוא
 | ,יז טפראוו ּוצ ראנ ליו םע רעװ םאוז
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 עטײה .בלּול א ןּוא גורתא ןיא ןעמענ טלאז רהיא ,םכל םּתחקל

 רעּבא .רענמרעג ענעגייא ןיק םינ ןעּבאה רימ ,ןעפיֹוק סע רימ ןעזומ
 טסקאוו סאוו ,גורתא ןייא ןעפיֹוק סרעּבעיל רימ ןעלאז , ןעפיוק אי ןיֹוׁש זא
 םינ ןּוא ,ןעטסינאלאק עשיריא איד ןופ טצנאלפעג ,לארׂשי ץרא ןיא
 שיריא ןּופ םעפ זיא דרע איד ּואװ ,םינֹורתא רעריפאראק םירוטמ איד
 , טּולּב

 ןייא ןּוא גֹורתא ןייא ,םינימ רעיפ ןעמענ טלאז רהיא; ,םכל םּתחקלו
 ףעמאז ּוצ ןעדניּב יז םלאז רהיא ןּוא ,ךאלטיר סיאנעׁשֹוה ןּוא םיסרה ,בלּול
 ײּב איװ קלאפ רעזנּוא רעטנּוא ,לאראמ רעכיֹוה א ןיֹוׁש טגיל םער ןיא

 ילעּב ,עכייר ,םימכח ,נעשנעמ ןעסאלק רעיפ ףיז ןעניפעג ,רעקלעפ עלא
 סלא ןעגינייארעפ ךיז ןעלאז ןעסאלק רעיפ עלא איר ,רעטייּברא ןוא םיּתּב
 ןּוא גורתא רענהעש רעד איװ יֹזא ,דנאה ןיא דנאה ןהעג ןּוא רעדירּב
 םיסדה עגידנעקעמש איר םימ ףיז ןעגיניארעפ בלּול רעצלאמש רער
 -ּבעיל ,טפאשרערירּב ןּוא תֹודחא ,דנאּב ןייא ןיא ם'אנעשֹוה עטסארּפ ןּוא
 עזיד ןּוא ,קלאפ רעזנּוא רעטנּוא ןעשרעה ןעלאז טייהנעדעירפוצ ןּוא טפאש
 סע ןעװ ןעלאז רימ זא ,קילג ןתמא םעד ּוצ ןערהיפ זנּוא טעװ תֹורחא
 .ןמא .ּונתחמׂש ןמו ןתמא םעד לאמ א איװ ןעגאז ןענעק רעריו יא
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 , תוכס געט עטשרע איד וצ עדער א

 . גרעבנעזאר ,ח ,א ןופ

 !רערעהּוצ עהטרעוו עניימ
 טגירלוׁשעּב ןעמ עכלעװ טימ ןעגנוגידלישעּב עלעיפ איד ןעשיווצ

 טינ ןעניז רימ סאד טלעװ רעד ןעגייצרעּביא ּוצ םּוא ,קלאפ רעזנוא
 ןייז ּוצ ,ןאיצאנ ןיא סלא ןעּבעל סעגידנעטשּבלעז א ןעּבעל ּוצ הטרעוו
 -יוׁשעּב איד ףיֹוא ויא ,טלעװ רעד ןיא ןענאיצאנ ערעדנא עלא טימ ףיילג
 רימ סאד ,רעקלעפ טלעװ רעצנאג רעד םיאנֹוׂש ןענייז רימ סאד ,גנּוגיד
 ,ןערערירּב טינ יז טימ ףיז ןעליו רימ ןּוא ןעשנעמ ראפ טינ ייז ןעטלאה
 -יהמ םינ ךיז ןעליװ רימ ןּוא ףיז ראפ רּונ רימ ןעטלאה ןאיגילער רעזנּוא

 ,שלאפ זיא גנּוגידלּושעּב עועיר סאדר ,רעקלעפ ערערנא טימ רהיא טימ ןעל
 לייהטנעגעג םיא יא א סאד סייװ זנּוא ןופ רעדעי ,זנּוא ןּופ רעדעי סייוו

 ּבעיל טינ ראנ ןעּבאה רימ ,ןעדיא א ּוצ איו טגיינעג רהֹעמ יֹוג א ּוצ זיא
 .ןערייל ןּוא תֹורצ זנוא ןעפפאשרעפ ןּוא זנוא ןעגלאפרעפ סאוו םיֹוג איד
 ןופ רעטרעװ איד ןיא גאט עלא ןעדיא ןערעי ןּופ טעּבעג םסּולֹׁש םאד
 ,ץראה לֹּכ לע ףלמל 'ה היהו :הרטפה רעגיטנייה ןיא הירכז איבנ םעד

 ןעװ גאט רעד ןעמּוק לאז םע םאר ,דחא ֹומְׁשּו דחא 'ה היהי אּוהה םֹויִּ

 רעד ,טלעװ רעצנאג רעד רעּביא גינעק םלא ןערעװ טנעקרענא טעװ טאג
 טנעקרענא טעװ סע ,םאה סנאיגילער רעד ןערעהפיֹוא טעװ סע ןעוװ גאט
 .רעקלעפ עלא ראפ טאג רעגיצנייא ןּוא ןייא רערהאוו רעד ןערעוו

 !רעטרעו עזעיד ףיז ןיא ןעמלאהטנע סע גנונפאה עסיז ןייא ראפ סאוו
 טינ רהעמ טעװ סע !טלעװ רעצנאג רעד רעּביא גינעק ןייז טעװ טאג

 ּבעילּוצ טיירעּב יא רעכלעװ ,ןארימ א ,שנעמ א ןעשנעמ רעּביא ןעשרעה
 ּואו דנעגריא טםאה דנאמעי סאו טייקגיניילק א ּבעילּוצ ,זירּפאק א םענייז
 ןענאהטרעטנוא ענייז ןּופ ןענאילימ ןעקיש ּוצ םיֹורא ,ערהע ןייז ןעפירגעגנא

 "נוא ןענאילימ ףאנ טימ המחלמ עגימּולּב א ןערהיפ ,דלעפטכאלש ןיפיֹוא
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 טנועפַפ טיי שהרי = היד =

 ןערעדנא ןּופ רענייא טרעשטוּנּוצ ןעסאׁשּוצ ןערעװ עכלעוו ,ןעשנעמ עגירלוש

 תֹונמלא נידנעזאלרעּבבא ,ןעװ ראפ ןּוא םאו ראפ ןיילא גידנעסיוו טינ
 ןעמראוורע רימ םאװ גאט םענעי ןיא ,רעדנעזיוט איד ןיא םטימֹותי ןּוא
 ןעשנעמ עלא רעּביא גינעק רער ןייז טאג טעװ טפנוקוצ רעסיז רעד ןיא
 ,םיאּורּב ענייז רעּביא ןּונחו םוחר א זיא רעכלעװ ,טאג ,טלעװ רעד ןּופ
 ,רחא 'ה היהי אּוהה םֹויּב , ץנעטסיסקע עגיהור עכילקילג רעייז ליװ רע ןּוא
 רעד טםעװ טפנוקוצ רעסױ רעטעטראװרע רעד ןּופ גאט םענעי ןיא
 -רעטנא ענהא םיאּורּב עללא ןופ רעפפעש רעד ,טאנ רערהאוו רעגיצנייא

 -ניא רעד סלא ןערעװ טנעקרענא ,ןערעהעג ייז עסאר רעכלעוו ּוצ דעיש
 סאה סנאיגילער ,ןעֶקּוּב ןּוא ןעינק ,ןעמעּב ןעפראד עלא ןעכלעוו ּוצ רעגיצ
 רעכלעװ סאה סנאיגילער ,טלעװ רעד ןופ ןערעװ ןעדנואוושרעפ טעװ
 -זימאנאפ ןּופ ראטלא ןפיֹוא םכארּבעג רעפּפא ןענאילימ ןּוא ןענאילימ טאה
 ,ןערהאי רעדנעזיֹומ ןּופ ףיֹולרעפ ןיא ,םּומ

 ףאנ ןעּבאה רימ סאדר ,רערעהּוצ עהטרעװ עניימ ,  רהאו זיא םע

 ףאד טעװ אי רעּבא ,טפנוקוצ רעכילקילג רעזעיר ףיֹוא ןעמראוו .ּוצ גנאל

 מירשראפ ןעײנ ןערעי טימ .ןעמוק ףילדנע ףאד זומ איז .ןעמוק ךילדנע
 גנּודליּכ ןופ טיּבעג םעד ןא רעמייװ טירש ןעדעי טימ ,ןאיצאזיליוויצ ןּופ

 יּוצ רעסיז רעד ּוצ ,גאט ןעטשניװעג ןעגילייה םענעי ּוצ רעטנהענ רימ ןעמּוק
 ןעשנעמ עסיֹורג יר ןּוהט ּוצ ןעּבאה ךאנ יעלעװ לעיפ רהעז ,לעיפ . טפוות

 וצ ןעגניירּב ּוצ טיהשנעמ עצנאג איד ,ןעשנעמ יד םּוא רֹוד ןעדעי ןּופ
 ףאנ ןעלעװ םע תודחא רע'תמא ןופ ,םייהנייא רערהאו ןּופ עפּומש רעד
 -ןיפ איר םּוא ,טכיל ןּופ רענגעג איר ןּופ ןערעװ טכארּבעג רעפּפא לעיפ
 עטשניוורע איד זומ ףילדנע רעבא ,טלעוו רעד ףיֹוא ןעטלאהרע סינרעטס

 | . ןעממוק טייצ

 ןיז רהממ ּוצ טיז רעזנוא ןופ ןוהט ּוצ .ןעדיא ,רימ ןעּכאה סאוו

 איד ןופ טעֶקוּב רעד זנוא טגיצ סאד +{טפנוקוצ ןסיז עטמשניוועג עזעיר

 םייּב בֹוט םֹוי ןעגילייה ןעזעיד ןיא ןעכיֹורּבעג רימ ןעכלעוו ,םינימ העּברא

 רימ סאד זמרמ ןיא ,גייווצמלאּפ א זיא רעכלעװ בלול רעד .טסניד סעטאנ
 א איו ףיֹוה רעד ןיא ןעסקאו ּוצ ןעּבעג עהיס איד רעממיא ךיז ועזומ
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 ןּוא ,ןעּביֹולְג ןיא קראמש ןייז ּוצ ,גיטסייג ןעסקאוו ּוצ עמלאפ א איו ,רמת
 איו ,טסעפ זיא עמלאפ איד איו ןענאיצידארט ערעזנוא ןעטלאה טסעפ
 תֹואֹּב םלֹועּבׁש תֹוחּורה לּכ ּוליִפאֹש ,רהיא ןענעוו סיֹוא ףיז טקירד שרדמ רעד
 מינ זיא טלעװ רעד ןיא דניו רעקראטש ןייק סאד ,ומוקממ ותיא תוזיזמ ןיא
 רימ ןעוומ אז ,לעצראו רהיא טימ עמלאפ איד ןעסיירסיֹוא עדנאמש םיא
 ערעזנּוא רעכלעוװ ּבעילּוצ ,ערהעל רעגילייה רעזנּוא ייּב ךיז ןעמלאה טסעפ
 טאג םאד ןעפלעה ּוצ םּוא ,טכארּבעג רעפּפא לעיּפ אז ןעּבאה ןערעטלע
 ,טלעװ רעד ןיא גינעק רעגיצנייא םלא ןערעװ טנעקרענא ילקריוו לאז

 סאו ןעגנומענרעטנוא עמּוג עלא ןיא ןעמהענ לייהטנא ןהעז רימ ןעפראד
 איד איו ,ןּוהמ ּוצ םהעג ןעשנעמ עססאלק רעדא ןאיצאנ זיא םע עבלעוו

 ישעג רעמהענעגנא רעד איו ,גורתא םעד ןופ טלאטשעג עכילּביל ענייש
 ללארעּביא דיא ןעמאנ רעד ּומ ,רדה ץע ירּפ רעזיד ןּופ ךורעג רעקאמ

 ץע ירפ טל .פ הֹּבר ארקיו טגאז ׁשרדמ רעד ,טרהעעג ןּוא םהענעגנא ןייז

 .נורתא םּוצ טייקכילנהע לעיפ טאה ּוניבא םהרבא סאד ,םהרבא הז רדה

 םאה יֹזא ,ללארעּביא ךורעג ןעמּוג א טעטיירּברעפ גורתא רעד איו יזא

 טּפׁשמ ,טייקכילשנעמ ,עעדיא סעטאג ערהאוו יד םעטיירּברעפ םהרבא ךיֹוא

 גורתא םעד תֹוּככ םא ןעמהענ רימ ,ןעמוקעג זיא רע ּואװ ללארעּביא הקדצו

 וצ ףיֹוא םהרבא ערז סלא םּוא טסניד םעטאג םייּב םהיא ןעכיֹורּב רימ

 .ןאהמ סעמּוג ללארעּביא ,ןאהטעג טאה רע סאוו עּבלעז סאד ןאהמ ןעיירט

 רעכלעװ ּוצ ,ןאיצאנ רעכלעװ ּוצ דעישרעטנוא ענהא ,ןעשנעמ ןערעי ּוצ
 ןעדניּב רימ עכלעװ םיסדה איד ,טרעהעג רע ןעּביֹולג ןעבלעוו ּוצ עסאר

 רעכלעו דנאּברעפ םעד ףיֹוא טנייצ ,עגייווצעמלאּפ רעד ּוצ ,בלּול םעד ּוצ

 ,רערניק ערעײז ןּוא סרעטאפ עשיריא איר ןעשיוצ ןעריטסיסקע זומ םע

 רעד טכיילגרעפ ,סדה םעד ףיֹוא ךיז ןעניפעג עבלעוװ ףאלעטעלּב עלעיּפ יר

 ןיז רעממיא ןעװמ רעדניק איד ;רעדניק ּוצ (ל יפ הּבר ארקיװ שרדמ
 איד איװ ,ןעקלעוורעפ סלאמינ ,ןערעװ ףאווש םלאמעינ ,ןעּביֹולג ןיא .שירפ

 ויא יא ןעּבעג רעדניק ערעזנוא ןעזומ רימ ,םדה םעד וּופ האלעמעלפ

 ןעלאז יז טייהנעגנאגרעפ רעזנּוא ןעטכארעפ םינ ןעלאז אייז סאד ,גנוהיצרע
 רעד .טפנוקּוצ רעכילקילג רעד ףיֹוא ןעפפאה סרעטאפ איד טימ ןעמאזוצ
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 איד ןּוא םוהטנעדוי ןּופ ןעעדיא ערהאו איד ןיא טסעפ ןייז זופ רעטאפ

 רעמטיא .שירפ רעממיא ,םהיא ּוצ ןעדנוּכעגּוצ טסעפ ןייז ןעזּומ רעדניק

 טסױמוא טינ ,בלול םּוצ ןעדנוּכענּוצ ןעניז םיסדה איד איװ ,ןירג

 לֹׁש תֹוִקֹוניּת ּולא יחיִׁשמּב ועגת לא (םילהּת טּיקלי ןיש שרדמ רעד טנאו

 איד ןעניז תֹורֹוד עגיטפניק איד רעדניק עשיריא איד סאד ,ןּבר תינ

 ראפ הלואג הע'תמא איד ןעמ טעטראוורע יז ןּופ לייװ ,םיחישמ עשידיא

 הטרעװ ןעלאז סאד גנוהיצרע ןימ א יֹוזא רימ ןעזומ רעהאד ,טלעװ רער

 ,רעועלרע טלעװ ןּופ ןעמאנ ןענעּבאהרע ןעזעיר ךיז ןיא ןעגארמוצ ןייז

 רעזנוא ןוהמ רימ ןעומ .עּברעװ עגיהטומעד עלימש איד ,הברע איד איו

 יעטעפש ּוצ םינ ,ץלאמש טימ םינ , הטומעד טימ ןעדיישעּב עכאז עגילייה

 ערעונוא ןּוהמ .גיהּור טפנאז ,תחנו הבׁשּב רּונ ,ןענאיגילער ערעדנא ןּופ

 -ייצרעּביא רּונ .סנעּביֹולג ערערנא ןעגיריילעּב טינ ,ןעפיירגנא טינ .עכאז

 ערעונוא .ןעפיצנירפ ערעזנוא ןופ םיהרהאװ רעד ןיא טלעװ איד ןענ
 ןעּנאה איו ,ןעפירגעגנא ןאיגילער ןייק סלאמעינ ןעּבאה םימבה עטלא

 ר ןעּבאה אייז ,טוּפסיד א ףיֹוא זיא סע ןעמעװ ןעפורעגסיורא םלאמעינ

 ףיז םּוא חוּכז א ףױא ןעפורעג םיורא איז טאה ןעמ ןעװ םרעפטנעעג

 טייז רעזנוא ןּופ ןענאיגילער ערעדנא ףיֹוא ללאפנא רעד . ןעגידייהטרעּפוצ

 המכח ןייק ןיֹוׁש טפלעה ןאד ןּוא ,גנּומכארעפ ןּוא םאה רּונ זנּוא טפאשרעפ

 בלּול םינימ רעיפ יד סאו ןעהעטשרעפ ןעלעװ רימ ןעוו ןאד רּונ ,טינ

 .ןעלליפרע שיטקארּפ םע ןעלעװ ןּוא ןעמיידעּב הברע ןּוא םרה , גֹורתא

 תירכז איבנ רעד סאו !פיצ איד ןעמוק לאז סע םאר ןעפאה רימ ןענעק

 וחא 'ה היחי אּוהה םֹויּב :הרֹוטפה רעגיטייה ןיא טגאזעג תֹואיבנ זנּוא טאה

 .ןמא .דחא ֹומׁשֹו
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 ,תרצע ינימשל עדער א
 ,גרעּבנעזאר ,ח .א ןופ

 ! רערעהּוצ עהטרעוו עניימ

 א ןעראװעג םייצ רעד טימ זיא רעכלעװ ,גהנמ רעטלא ןייא זיא םע
 הרֹוּתה תאירק ראפעּב תרצע ינימש םוא תלהק רפס םעד ןענעייל ּוצ ,ןיר

 ראּברעדנואװ ראפ זנוא טמיק ףּוּכ םעועיד ףילכעלפרעּביא גידנעטכארמעּב
 א ,ך'נת ןיפ שדקה יבתֹּכ איד ןעשיוצ רפס ןימ א יֹוא ראג טמוק איו

 ןעטלאהעּבראפ טלאוועג גנאל ןייׁש ןעּבאה םימכח עטלא ערעזנוא םאוו רפס
 רפס זונגל םימכח וׁשֹקּב 6ל ףד) תּבֹׁש תכסמ ןיא טנאז ארמנ איד איו
 -יװצ טימ לּופ ןיא סאו ,רפס א ,הז תא הז ןירתֹוס וירבדש ינּפמ תלהק
 עגידרעירט א טימ םלעװ רעד ןיא םעלא ףיֹוא טקּוק סאו רפס א ,לעּפ

 לעיפ טימ ןאמ ןעטלא ןייא רֶע טהעז :םילבה לבה תלהק ייּב זיא סעלא ,ענימ

 טימ רע טגאז .ןעּבעל ןעכילקילג ןעגיהּור א טרהיפעג טאה סאוו ףאלקינייא

 לפנ א ,חומ הול תחנ ,לפנה ּונממ בֹומ : לעכיימש ןעשינאריא ןעגיטפיג א
 ןעילימאפ א איװ רע טהעז :זיירג ןעמלא ןעכילקילג םעד ןּופ רעסעּב זיא

 םעד ןענעװ רעטיּב ןעיירש רעדניק ןּוא ּכייו ןּוא גנולצולּפ טּכראמש רעטאפ

 רהיא טכאמ סאו :טנאז ןּוא גימּולּב םלאק םע רע טכארמעּב ,טסולרעפ
 לּכהוה רפעה ןמ היה לּכה :טיֹוּמ סנעשנעמ א ןופ ןעועו ןעסיֹורג א יוזא

 ןערהעק קירּוצ ומ םעלא ןּוא דרע רעד ןּופ טמוק םעלא :רפעה לא בֹׁש
 א טּכראטש ,רענאילימ א טּבראמש ,גינעק א טּבראמש ,דרע רעד ּוצ

 טלאק ץנאנ . גנוקריוו ענייק תלהק ףיֹוא סע טכאט--רעטנערעלעג רעסיֹורג
 הבלל בושי םורע ומא ןטּכמ אצי רֶׁשאֹּכ :רע טקרעמעּב ןיימש א איו

 ומ םעקאנ ןּוא טלעװ רעד ףיֹוא ןעמוקעג שנעמ ךעד זיא טעקאנ ,אבׁשּב
 .ןהענ קעוװא רהיא ןופ יצ
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 רפס ןּופ ןיז םעד ןיא ןעגנירדניירא רעפעימ .ןעלעװ רימ רעּבא ןעוו
 ןעװעג טלאו סע סאר גנוניײצרעּביא רעד אּוצ ןעמוק רימ ןעלעװ תלהק
 יבתּכ איד ןיא טלעפעג טלאו רפס רעועיד ןעװ טסולרעפ רעסיֹורג א
 רפס םעד ןעּבאה יז סאו ןאמינ טכער ןעּבאה םימכח איד זא ןּוא ,ׁשדקה
 סאו ףּפמאק םעד ראפ טלעטש רפס רעד לייו ןעטלאהעּבראפ םינ תלהק
 רעשיטאנאפ רערעטסניפ רעד טימ טרהיפינ טאה טסייג רעשידיא רעד
 רעּביא ןענואועג טםאה תמא רעד סאו ןֹוחצנ םעד ,געיז םעד ןּוא טלעוי

 עעריא יר ןערעװ טרעלקרע ףךיֹוא םעװ םעד טימ ןעמאזוצ ןּוא רקֹׁש םעד
 ,תרצע ינימש םּוא תלהק ןענעייל ּוצ גהנמ םעד ןּופ

 חלהק עבלעוו טימ ,ןעגיֹוא עּבלעז יד טימ טלעוו יד ןעטכארטעּב רּונ רימאל
 טּפשטה םֹוקמ :טלעו רעד ןיא טקרעמעּב תלהק טאה סאוו ,טכארטעּב יז טאה
 -כערעג ןעשרעה ףראד סע ּואװ ,עׁשֹרה המש קדצה םֹוקמּו ,עשרה המש
 םראד ,םטכעלש ןּוא טײקימכערעגנוא עדארג טשרעה ראד ,טייקגיט
 רעּבֹור ןּופ טּבֹורעֶּב ןערעװ ןעשנעמ עגירלושנוא איו רע טקרעמעּב
 סאו דנאמעי םינ ףיז טניפעג םע ןּוא יז ןופ רעקראטש ןענייז עכלעוו
 העמד הנהו !המיֹונ רעייז ןיא ןעפלעה ןּוא ןעטסיירמ עכילקילגנּוא יד לאז

 !רע טהעז טלעװ יד רעטייװ גידנעטכארטעּב ,םחנמ םהל ןיאו םיקּושעה

 יא טייהנעסיװנּוא איד סאד ,ּובֹׁשֹי לּפֹׁשֹּב םיריׂשעו םימּורמּב לכסה ןתנ

 ןעדנזעג ןעכייר א טימ ןעשנעמ איר ןּוא ,עילאר א ןעלעיּפש ,ןעביֹוהרע
 םכה רעסורג רעד ,עפומש רעטסגירדינ רעד ףיֹוא ןהעטש דנאטשרעפ
 רעד ,םחל םימכחל אל יּכ ,טיֹורּב ןײק טאה רע לייװ טפא םרעגנוה
 ,ןה םיעדֹיל אֹל םגו טינ ןח ןייק םענייק ייּב טאה רעטרהעלעג רתמא

 ,ןעּבראדרעפ יֹוזא זיא טייהשנעמ רעד ןעטיז איד ןעוו טייצ א יֹוזא ןיא
 עגינייא ןעװ ,רעדנואו ןייק זיא טלעּפירקרעפ יֹזא זיא לאראמ רעד ןעוו
 ןעמּונ א ןעּבעל ּוצ רעּביא ךיז ןעּבעג ,טכילפ סעכילשנעמ רעייז ןעסעגרעפ
 טפאשרעפ ןעמ ,רענטרעג ערעיט טימ ,ןעטסאלאּפ ךיז טיֹוּב ןעמ ,גאט
 םעסירטקא יײלרעלא ףיז טכז ןעמ ,סליּבאמאטיֹוא טימ ןעמעראק ךיז
 ןעכילשנעזנ ןופ ןּוא תוואּת ילרעלא ףאנ ףיז טינ ןעמ ,סעקטסיראכ טימ
 :םעד ןענעװ םױא הךױ טקירר תלהק איװ ,טינ עדער ןייק ראג יא לאראמ
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 ,י,םימרכ יל יתעמנ ,םיּתּכ יל יתינּב ,.ירׂשֹּב תא ןייּב ךֹוׁשמל יּבלּב  יתרּת
 ןייא ,םדאה ינּב תוגונעתו תֹורׂשו םירש יל יתיׂשע תוחפׁשּו םידבע יתינק
 ןיאו דחא ׁשי :טלעג ןעלמאז ּוצ ןעּבעגרעּביא ןענייז ןעשנעמ םאלק רעדנא
 ,רשֹוע עּבשת אל ֹוניֵע םג ,ֹולמֲע לכל ץק ןיאו ֹול ןיא םאו ןּב םג ,ינׁש
 עלעעז ןּוא ּבײל טימ ןעניז סאו ,טײל לעגניס תלהק טגאז טּכיִג םע
 ,םוהטכייר ןייז ןופ טאז לאמ ןייק זיא רֶע ,דלעג ןעכאמ ּוצ ןעּכעגרעּביא
 {רּועיִׁש רעד זיא לעיפ יװ ?קעװצ ןעכלעװ ּוצ ,רּועיִׁש א ןא םייּברא רע
 עשילאראמ ןּוא עגישסייג ,גנולּפירקרעפ ןעמראס ערעדנא רעדיוו טּביג סע
 טלעװ ןייק ןיא ןעּביֹולג יז ,סעלא ןיא ןענעקייל עגינייא = ,גנּולּפירקרעּפ
 ;עטסעּב סאד יז ראפ זיא עיכראנא ,רקפה זיא סעלא ,טפארק רעדנעריגער
 ןיא ןעֶּביֹולג ,שימאנאפ לעיפ ּוצ ןעניז עכלעװ ערעדנא רעדיװ טּביִג םע
 עכלעזא ףאנ ןּוא ,רעפערט ,ןעפראוו ןעמראק ןיא ,םיּפשכמ ןּוא ,םילבה עלא
 , יירעפאלּב ינימ

 תלהק טהעטש ,ןעשנעמ יד ןּופ טייהנעּבכראדרעפ יד גידנעטכארטעּכ
 רער ןּופ ןעדישראפ אז ׁשנעמ רעד זיא םּוראו םנערפ ןּוא טרעדנואווראּפ
 ךלֹוה רֹוד :גנונררא עגיוע ןייא רעמיא טשרעה רּומאנ רעד ןיא ?  רּומאנ
 ןעמּוק תֹורֹוד עיינ , רעטנּוא ןעהעג תֹורֹוד ,תדמֹוע םלֹועל ץראהו אּב רֹודֹו
 םימ םע יא עּבלעז סאד :עּבלעועיר רעממיא ףיז זיא דרע איד ןּוא ןא
 ףֹוא רעממיא טעהעג ןז איד ,ׁשמׁשֹה אבו ׁשֹמִׁשִה חרו :ןוז רעד

 ןייק ,גנּורעטש ןייק , טייצ רעגיסעמלעגער רעד ןיא רעטנּוא טעהעג ןּוא
 רעד ןיא סע יא רעּבא םּוראװ ,רּומאנ רעצנאג רעד ןיא טׁשרעה רקפה
 א סע ןעק איו ?גנונדראנּוא ןייא יֹזא ,רקפה א יֹזא טלעװ רעכילשנעמ

 ּוצ ןעּבעגרעביא ןיז עלעעז ןייא ,טסײג ןייא ףיז ןיא םאה סאו שנעמ
 רעד זיא ּואו { חּור תוערו לבה דנּורנ ןיא ןענייז עכלעו ןעכאז עכלעזא

 ןופ ףילקריו שנעמ רעד זיא +עגארפ עדנענערּב רעזעיד ףיֹוא טראווטנא

 { ןעּבראדרעפ רּוטאנ רער
 טאה רעכלעװ ,טקאפ א טקרעמעּב ןוא תלהק טלייצר :ר לאמ  ןייא

 -טנא ןעּבענעג רימ טאה רעכלעװ ,קירדנייא ןעפעיט א טכאמעג רימ םיֹוא
 ענײלק א טקרעמעּב ףילטענ ּבאה היא , ענארפ רעניטכיוו ןייט ףיֹוא טראוו
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 א ןּופ טרענאלעּב ןעװעג זיא עכלעװ ,ןעשנעמ גינעו םימ ,לעטדעטש
 לעטרעטש ןיא ןענופעג רעּבא ךיז םאה ,רעטילימ לעיפ טיט גינעק ןעסיֹורג
 לעטרעטש יר טעוװעטארעג המכח ןייז טימ טאח רעכלעװ ןאמירא רעגולק א
 .םכח ןעמירא םעד ןעגעװ טקנערעג טינ טאה רענייק רּונ ,קילגנּוא ןּופ
 הילע הנבּו התֹוא בבמו לֹודנ ףלמ הילא אבו טעמ הֹּב םישנאו הנמק ריע
 ותמכחּב ריעה תא אּוה טלמו םכח ןכסמ שיא הב אצמּו ,םילֹודג םידוצמ
 תלהק ףיֹוא טאה עטכישעג עועיד .אּוהה ןכסמה שיאה תא רכז אֹל םדאו
 רעד טינ זיא !ןײלא ךיז ּוצ רע טנאז ,איוװ ,טקריוועג רעּביֹוצ א איו

 ענערישרעפ ןּופ טרעגאלעּב ןיא עכלעװ ,טדאטש עניילק א ְךיֹוא שנעמ
 םהיא ןיא היֹוא ףיז טניפעג טכייליפ ,ןעּבעל ןּופ ןעגנורעדראפ עכילדנייפ
 ,ןעּבעל ןּופ טסנוק ערהאוו איד טהעטשרעפ רעבלעוו ,טסייגצוש רעגולק א
 עשימריטש עכילדנייפ איד ןופ ןעיירּפעּב םהיא לאז רעכלעוו ,טסייג ןייא
 { טלעוונעסיֹוא רעד ןופ ןעגנורעדראפ

 -ציש רעועיד ,ןענופעג טאה תלהק ךיֹוא .ןעמ טניפעג טכּוז ןעמ זא
 רשי םדאה תא הֹׂשֹע םיהלאה ,ןעּבעל ראלוגער רעגיסעמ רעד זיא טסײג
 ׁשנעמ רער ויא רומאנ רעד ןּופ , טאג ןּופ .םיּבר תֹונֹובְׁשֹח וׁשקב המהו

 לעיפ ּוצ טינ ןיהא לעיפ ּוצ םינ ,ערארג ןייז ּוצ ןעראוועג ןעפאשעב
 עלעיפ טימ ףּפאק םעד טיירדרעפ ףיז טאה רעּבא ׁשנעמ רעד ,רעהא

 -על ןעגיסעמ א ּבעל .ןעכאו עדנעסאּפ ךאנ רּומאנ ןייז ףאנ טינ ערעדנא
 טימ יֹורְּב ןיד סע ףמחל החמׂשּכ לֹוכנא ףל :ןעּכעל ןעכילריטאנ א ,ןעּב
 ןעּבראדרעפ עבלעװ ,םנעסיּב רעקעל לעיפּוצ ןייק טינ ףוז , ןעגינעגרעפ
 ןיד ץראה סעגיהור א םימ קנירט ,ףני בֹומ בלב התׁשו ,ןעגאמ םעד
 םע םייח האר ,תֹואֹקֹׁשֹמ ענערישרעפ טימ ןייא םינ ךיז רּוּכׁש ןיא ןייוו

 ןּוא יֹורְּפ רעטּבעילעג ןייד טימ ןעּבעל ןעגיהּור א רהיפ ,תבהא רשא השאה

 אוצ טינ העג ןעשראפ ןייד ןיא ,םעקטסיראכ ןּוא םעסירטקא ןייק םינ ךוז
 רעּביא טינ ליװ ,גולק ּוצ טינ ייז ,םמושת המל רתֹוי םכחתת לא ,טיײװ
 םעועיר לייו ,רהיא ןיא עיכראנא ןערהיפנייא ,טלעװ עצנאג איד ןעכאמ
 ןיא העג ןעכאז ןאינילער ןיא ְךיֹוא ,ןעגניירּב קילגנּוא רעכיג ריד ןעק
 .רעגיניװ םאו טםיהמאנ רעד ןעגעװ רער .געוװ ןעגיסעטלעטימ םער



 298 רענדער רענאקירעטא-שידיא רעד

 יא טאג ,םימעמ ףירבד ּויהי ןּכ לע ץראה לע הּתאֹו םימׁשּב םיהלאה יִּכ
 ,ןעליהטרוא גיטכיר םהיא ןעגעװ ןענעק טסלאי אוד ריד ןּופ םייו ּוצ
 "נער ןייד ללא ןיא ,ןעקריוו ןיא ןּוהט ןייד ללא ןיא ,עמראוו םענייא טימ
 ,געוולעמימ רענעדלאג רעד ייּב ףיז טלאה ןעטכארמ ןּוא ןעק

 ןעּבעל ןעבילטכישעג ןייז ןיא טכאמעג ףרּוד םינ קלאפ רעזנּוא םאה
 לעיפ איװ ?תלהק רפס ןיא טנאמרעד ןערעװ עכלעוו ,ןעזארפ עלא איד
 ,עשרה המש טפשמה םֹוקמ :ןעגאלקעּב ּוצ םאהעג ךיז רימ ןעּבאה להאמ
 זמכערמוא ןאמעג זנּוא ןעמ טאה טייקגישכערעג םעטראוורע ןעּבאה רימ ּואוו
 ּבעילּוצ ןעסאנרעפ קלאפ עשידיא סאד טאה ןערערט ןעכיימ לעיפ איו
 ןעּבאה יז ןּוא טקירדעג יײז ןעּבאה רעקירדעּב עקראטש ערעייז סאוו םעד
 רעגיצניא רעד + טרעהעג טינ טראווטסיירט ןייק ראגאז ןעדנאמעינ ןּופ
 ןעגיהור א טרהיפענ רעמיא ןעּבאה רימ סאו ןעוװעג זיא רערעזנּוא קילג
 רפס רעד ונֹּוא טשנאמרעד סעועיד ,ןעּבעל-ןעילימאפ ןעגיסעמ ןעבילרהע
 ףז טסלאז אּוד ,ףנחב תחמׂשו ןענעיײל רימ סאו גאט םעד ןיא תלהק
 ךיז ןעלאז רימ זנּוא טנראוו ןּוא זנוא םנאמרעד סע ,בֹומ םֹוי ןייד ןיא ןעיירפ

 לש החמׂש א ןייז לאז החמׂש יד רונ ,החמש רעקסייטלוה א ּוצ ןעּבעגרעּביא םינ

 ,החמש רעזנּוא ןּופ ןעסינעג ןעלאז הנמלא ןייא ןּוא םֹותי א ְךיֹוא ,הוצמ
 םיהעג רעממיא זנּוא אה טייקניסעמ לייוו ,עגיסעמ א ןייז לאז החמׂש איד
 ,ןמא ,רעממיא ףיֹוא ןעמיה ךיֹוא זנוא םעװ ןּוא גנאג-רעטנוא ןּופ
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 הרות תחמׂשל עדער
 .ז ,ב ןופ

 ! יתֹוּבר
 רימ .הרות איד יינ סאד ףיוא ןא ןעגנאפ רימ ןוא רימ ןעגידנע עטייה

 ,הפקה א ,תיארה הֹּתא לעקיטש א ,רובּכ ךיז ןעפיוק רימ ,ךיז ןעהערפ

 ןוא דובּכ ןעפױק ןעק ןעמ זא ,ןייפ רהעז ,תישארּב ןתח ןוא הרוּת ןתח

 { םינ רערעיװ סאוו ראפ ,דלעג ראפ ןעגינגרעפ

 .אצוי טינ ךאנ ןעמ זיא ןיילא םעד טימ ,רעדירב עּבעיל עניימ רעּבא

 .גונעג טינ ךאנ זיא הרוּת רפס עטלעקיוועגנייא ןייא טימ תופקה ןהעג םורא

 יא יַא .םהעטש טראד סאו ןהעז ןוא ןענעפעפיוא הרוּת איד ףראד ןעמ

 ךיז איו רבח ןייד ּכעיל ,ךומּכ ךערל ּתבהאו ! ןעכאז ענייפ ןאראפ טראד

 םותי ,ןעראנפא טינ וטסלאז ןעדמערפ א ,הנות אֹל רגו .טסּבלעז

 ,ועקירדרעשנוא םינ רהיא טלאז םותי א ןוא הנמלא ןא ,ןונעת אֹל הנמלאו

 , רעטייּברא םעד ןופ םעשודייװ איד טינ טלאהרעפ , ריכש תלועּפ ןילת אֹל

 -דנאה וצ ןעשנעמ םעד ןענרעל עכלעװ ,םיניד עטרעדנוה עכלעזא ךאנ ןוא

 איד םאוו ןעצטעש ןעמ ףראד ,הרוּת איד טּבעיל ןעמ זא ןוא ,ךילטנערא ןעל

 , ןָאהמ זנּוא טסייה הרוּת
 םּתננשו ,הרוּת איד ןערידומש רעמיא טסלאז ,הלילו םמוי הֹּכ תיגהו

 "וק ן'טימ ,רעדירּב אזלא .װ .ז .א רעדניק ענייד ןענרעל טסלאז , ךינבל

 ןעמ ,אצוי םינ ךאנ ןעמ זיא הרות תחמש םוא ראנ ןיילא הרות איד ןעש

 ןעניפעג סאוו עצטעזעג עטוג איד ןעמיה וצ םוא ןערידומש רעמיא איז ףראד

 "ימפרעדעּבהטיונ םעד ןעצטיטש ,ןעטייווצ םעד ןעּכאה ּכעיל , רהיא ןיא יז

 .ןעּבעל ןעשילאראמ א ןערהיפ ןוא ןעג

 הרוּת רעד וצ טפאשּבעיל רעיא ןעקירדסיוא טלאז רהיא ,טראוו ןייא טימ

 א ןוא הקשמ לעזעלג א טימ עלעטנעמ איר ןוהט שוק א טימ ,זיױלּב טינ
 ,רקיע רעד רעּבא ,טינ ךוא טעדאש םאד יתיּת יכיהמ ,ךעקעל לעקיטש

 תחמש ראפ ןעטיירּבראפ רהאי ץנאג א ךיז טלאז רהיא זא ,זיא רקיע רעד

 -עמ תמאּב ךיז טלאז רהיא זא ,רהאי ן'ךרוד ןענידראפ טלאז רהיא , הרוּת

 "אז ןענעק ךייא ןעמ טעװ ןאד טשרע ןוא ,הרוּה תחמש םוא ןעהערפ ןעג

 ! הרוּת תחמשּב וחמשו ושיש ןענ
 טי )
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 ,אשירק הרבח וופ הרועס רעד ייּב ולסכ ו"טל ערערא
 סרעדיינש עלַא ,סעװרָאּב ןעהעג סרעטסוש עלא זַא טגאז טלעװ איר

 עכלעוו טייל אשידק-הרבח עלַא ןעפראד לעטרעוװ ןעזעיד טול . ןעסירעגּבָא
 רעּבא !ןעּבראמש טינ לאמ  ןייק ןיילא ,ןעּבָארגאּב ןייא ןיא ןעמלאה
 -ראד רימ ןעד ,תמא רעממיא זיא ,עדניירפ ,טגאז טלעוו איד סאוו סעלא טינ
 יהרועס ולסב-ו'ט עגיטנייה רעזנוא איו ליּפשייּב ןרעסעּב ןייק ןעּבאה םינ ןעפ
 ןוא ןעפנארּב םי א ןעקנירטסיוא ןעק אשירק הרבח זא ךיוא טנאז מלעוו איד
 קילּב א טּביג ךאד .המשנ איד ןייז וצ לבומ ּבעיל גידנעטש ןעּבָאה רימ זא
 וליפא ךאנ ןענייז יז איו שיט ן'ףיוא ָאד ןעהעטש יז סאו רעשעלפ איד ףיוא
 םירוּכש עשידיא ןעצמיז אד זא ןהעז דלאּב ןעק ןעמ .טּפוזעגּבא םיג טפלעה ַא
 איד םאו עלאמ .רעסאו רעצלעז טימ טרוכשעגנא ךיז ןעּבאה עכלעוו
 ! םגאז טלעוו

 טנאקעּב יוזא םינ זיא רענייק .טייז רעד ןא תומכח ןעזאל רימאל ראנ
 ,םייל אשידק הרבח רימ איװ ןעּבעל סנעשנעמ ןופ עירענַארמ רעד טימ
 איו םעדכאנ גנונהאוו עמצעל ןייז וצ ןעשנעמ םעד ּבא ןערהיפ עכלעוו ,רימ
 -עּב רימ . ץפיז ןעטצעל םעד ןעּבעגעג ןוא ןעגיוא איד ןעסאלשעג טאה רע
 -ָאְליפ גונעג ,טסנרע גונעג זיא םאוו עראגירּב תמא-לש-דסח א וצ ןעגנאל
 -םול ַא ייּב רעיה ןרעדעילגוצ ןעפראד סע ןעלאז רימ זא גירעיורט שיּפָאז
 דָאה טצעי .טייּברא רעזנוא ןוא תוחילש רעזנוא ןעסייוו עלא .םעקנאּב ןעגימ
 ןעּבעל םינעשנעמ םער וא ןעזייוועּב וצ םינ טלעמאזרעפ רעּבָא ךיז רימ ןעּב
 ןרעייפ וצ רונ ,רבק ויּב עלעגיוו ןופ ךיז םהיצ סאוו קירּב רענעיורמש א זיא
 טּביילּב סאוו סעללא . שיט ןעטיירגעג ןהעש א ייּב הרועס עכילרהעי רעזנוא
 זא סנעטשרע ןיא ,ןעמעלא ונוא ןוא ךייא ןעשניוו וצ , רעדירּב ,רעביא רימ
 "העפ טינ זנוא ןופ רענייק ללאז הדועס ולסּכ 'מ רעד ויּב רהאי ןעטסּכענ
 -רא ךאטש} ַא ןעּבאה םינ רהאי ןעטסכענ זיּב ןעלאז רימ זא סנעטייווצ ;ןעל
 סנעטירד } םענייק ריפ םירבק ןייק ןעּבארג ןעפראד טינ ןעלאז רימ *,טייּב
 "יה ן'ףיוא רהאי ןעזעיד ןוהט וצ סאוו ןעּבָאה אי ןעלעוו ריִמ ּביױא לאפ ןיא
 -סיוא ןעּבאה סאוו םייל עמלא ץנאג ריפ ןייז טייּברא רעזנוא לָאז ,טרָא ןעגיל
 | | ןערהאי ערעייז טּבעלעג

 ןוא רעשעלפ איד ןעמהעשרעפ טינ עקאט רימאל ,עדניירפ טצעי ןוא
 "יו רימ ּבױא ןעד ,ןענעק ןעפראד אשידק הרבח איו תוסוכ ןעסיגנָא רימאל
 איו םפאנש א טימ ןעגנאפנא רימ ןעזומ םימי-תכירא ףיוא ןעדיינש ךיז ןעל
 עטשרע איד :טסייה סאד 'רמח אנא ןינממס לכ שארּכ, טגאז רומלּת רעד
 ןעקנירט רימאל ןוא ,הקשט עלעסיּב סאד זיא םימי תכירא וצ האופר עטסעּכ
 לארשי לכ וצ םייחל ,רעדירּב ערעזנוא וצ םייחל



 רעגדעו רענאקירעמאישידיא רעד 206

 ,וילסכ ו"מל אשידק הרבח לׁש יאּבנ םעד ןופ עדערא
 ז ,ב ןופ

 ,בושת רפע לאו התא רפע יּכ
 ('ג תישארב)

 ! םירבח עהטרעוו
 ראפ ראנ ,גאטמ רעזנּוא זיא (וילסכ בכ א"ע וילסכ ו"מ גאט רעזעיר

 יב ןיא רע ,גאט רעזעיר ןעראוועג טמיטשעּב ויא ,אשידק הרבח זנּוא
 םעד ףאנ ,רעהכאנ ןּוא ןעטסאפ םהיא ןיא ןעֶלאז רימ ,ןידה םֹוי א זנּוא
 ןיא עדארג םעּפע סאו ,הוצמ לֹׁש הדועס א ךילרהעי רימ ןעכאמ ,תינעת
 ןייק ןענעק וילסב שרֹוח ןיא געט עזעיר לייוו 4 ב"כ רדא ו"ט געט עזעיר
 .ןעטסאפ םינ ןעק ןעמ ןעװ ,תּבש םּוא ןעמיקסיֹוא םינ לאמ

 רעד ייּב ןעמאוצ אד רעדיװ ךיז ןהעז רימ זא ,טאג זיא טּביױלעג
 ןיא ןיֹוׁש ןענייז עטנאקעּב ןּוא ערניירפ עמּוג ערעזנּוא ןּופ עלעיפ , הרועמ
 יז ןעּבאה רימ ,םיצילמ עטונ ןייז זנּוא ראפ יז ןעלאז ,תמאה םֹלֹוע םער
 התא רּפע יכ :קּוסּפ םער ןיא טהעטש סע איװ ,ןאהמעג ּבא טכער רעייז
 ּוצ ןּוא דרע רעד ןּופ זיא גנומאטשּפא ןייד ,שנעמ אּוד ,בּוׁשת רפע לאו
 הרבח ףיז ןעפּור רימ .ןערעװ טכארּבעג קירּוצ ּוטסעװ דרע רעּכלעז רער

 איו עּבאנפיֹוא ענילייה אזא ףאנ טאה טלעװ רעד ןיא רעװ ,לייוו , אשרה
 ץיה ןייק ּבא טינ טלאה זונּוא , חמא לֹׁש דסח ילמֹונ איד ןענייז רימ  רימ
 טכילפפ רעזנוא ןעהּוט רימ .ןענער ןייק ןּוא עענש ןייק , טלעק ןייק ןּוא
 ,ןעװעג אצֹי םינ תמ א דנעגריא ןענעג רימ ןעּבאה טכייליפ ,ףילטנערא
 םלא טצטעי רעּבא ,תיִנעת רעזנוא טאהעג טנייה רימ ןעּבאה ראפרער
 "יה סאו ,"ןייה לֶע ׁשדק. לייוו , םייחל ןעכאמ רימ ןענעמ השידק הרבח
 טאג !םירבח , םייחל .הכרּב לֹׁש םוכ רעד ןייז ףראד רעסערג םלא רעגיל
 ענייא ,אר ןענייז רימ סָאװ עלא ,םייחל ןעקנירמ ןעלאז רימ ןעּכעג לאז
 טימ ןעסייּברעפ ןּוא םייחל , רהאי ןעגידנעמּוק םעד ְךיֹוא ,ערעדנא איד ּוצ
 -רעפ ןּוא םייחל , לקיּפוּפ םענעזנעג א טימ ןעסייּברעפ ןּוא םייחל ,ףאלּפערק
 ! םייחל א טימ , ןעסייּברעפ ןּוא םייחל ,עלעזלעה עטעפ א טימ ןעסייּב

 ןיא ,גידייל ןייז םינ לאז עססאק רעזנּוא זא ,ןהעז ְךיֹוא ןעפראד רימ
 "ראד רימ ,םייחל א טכאמ אשידק הרבח זא ,טינ ךיֹוא טדאש רהאי ןעמימ
 רעילגטימ םעיינ א ןּופ םייװ סֶע רֶעוװ , םירבח עיינ ןעגניירּבניירא ןהעז ןעפ
 .ןעגאלשראפ םהיא רע לאז ,הרבח רעזנוא ּוצ

 קאינאק ןעמּוג ךאנ ןֶעקיִׁש םייה ךיא ןוא יאּבג רעיא יא ןיִּב עטייה
 םעװ סע ,טינ םעוועלאזש טקנירט ,םאר ןעקראטש ןּוא רעינאּפמאש ןעמלא
 !םייחל ,םייחל ,טסיײּברעפ ןּוא טקנירמ ,גּונעג ןייז
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 ,וילסכ ו'ט ריפ עדער א
 .גרעּבנעזָאר .ח .א ןופ

 !אשירק הרבח רעד ןּופ רעדירב ערעייהמ
 רעזעיד ןרעלקרע ּוצ גיהטענ ןּוא גימכיו רהעז ראפ סע ןיפעג יא

 סאו הוצמ איד ,הרבח רעזנוא ןּופ טייקגיטכיוו איד גנולממאזרעפ רעגילייה
 ענייא יא ותרּובקּב תוקסעתה רעד טימ ןּוא תמה תיולה טימ ןעּוהט רימ
 ןיא םע .,ןאהט וצ ביוחמ זיא ידוהי שיא א סאוו תווצמ עטסערג איד ןּופ
 אּכה םלועל תמייק ןרקהו הוה םלועּב ןהיתוריּפ לכוא םדאש תווצמ איד ןּופ
 ,טלעװ רעועיד ףױא ,טנעצארּפ רעיײז ,טכורפ רעייז ןופ טסע דיא א סאוו
 *עי ףױא רעּביא םהיא ףאנ טּכיילּב הוצמ רעזעיד ןופ רעּבא ןרק רעד ןּוא
 טעדיישּוצ רעכלעו ,רעדּורּב רעזנּוא ּוצ טכילפּפ עגילייה רעזנּוא .טלעװ רעג
 איד ,טיױמ זיא רע ראפעּב ףאנ ןא ףיז טננאפ ,רעממיא ףיוא זנּוא טימ ךיז
 םהענעגנא טינ רהעז זיא םע ,המׁשנ תאיצי תעׁשמ ןא ךיז טגנאפ טכילפפ
 א איװ ןהעז ּוצ ,ףונ םעד טימ ףיז טעדיישּוצ המשנ איד איװ ןהעז ּוצ
 ןעמוק ּביװ א רעדא ןאמ א ,רעדניק רעדא ןרעטלע איו , ט'סםוג שנעמ
 -רעטש ןּופ ןעטנעמאמ עטצעל .איד סאד ןעהעז יז ןעוו גנולפייווצרעפ ןיא
 -נא םינ זיא םע לייוו םּוראד ןעבע רעּבא ,ןעמוקעגנא ןיוש ןענייז ןעדנעּכ
 עסױרג אזא םע זיא םּוראד ןעבע ,ןעצראה םייּב טּפּוצ סע ןּוא םהענעג
 , הוצמ

 םעד ןעלדנאהעּב ּוצ זיא הרבח רענילייה רעזנּוא ןּופ םכילפפ איד
 טראס א םאו ףיוראד גידנעקוק טינ ,םּוהטנילייה א איװ רעּפרעק ןעמיומ
 ּואו טרא םעד ןעגילייחרעפ רימ איו .טרהיפעג םאה ןנימ רּב רעד ןעּבעל
 לאמא טאה הניכש איד לייװ ןענאמשעג לאמ א זיא שדקמה תיב רעזנּוא
 -רעק ןעכילשנעט ןערעי ןעגילייהרעפ ףיױא רימ ןעפראד אז .טהּורעג טראד
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 ראפ ןכשמ א ןעװעג זיא רעּפרעק רעזעיד לייװ ,טױמ ץףאנ ראגאז רעּפ
 ,טייהמאנ רעד ןּופ לייהט א ,לעממ הולא קלח א זיא איז םאו המשנ רער
 א ראפ ןמלאהעג סע ןעּבאה ןרעטלע ערעזנּוא סאוו ,רעדנּואוו ןייק זיא םע

 רעווש רהעז זיא סע .אשירק הרבח ןּופ דעילגטימ א ןייז ּוצ דובכ ןעסיורג
 הרבח א ןנעװ ןּוא ,הרבח רעד ןיא רעּבמעמ א סלא ןעמּוק וצ ןיירא ןעוועג
 ןעמהענרעפ ּוצ תּוכז םעד טע'שר"עג ןהוז ןייז טאה ןעּבראטשעג זיא ןאמ
 תובּוׁשּת ענייז ןיא ש"אר רעד טגנניירּב סע איו ןאמ הרבח סלא ץאלפ םעד
 : (ּב"י ןמיס ג"י ללּכ)

 -ּפאד א זיא ןנימ רֹּב א טימ טוהט אשידק הרבח איד סאוו הוצמ איד
 ןופ ענייא זיא סאו תמה תיולה תוצמ םייקמ רימ ןענייז ,םנעטשרע .עלעפ

 ןיא םיּבמר רעד איװ טױל ,תווצמ גיירת עלא ןופ תווצמ עטסערג איד
 הוצמ רעד ןופ ללכ ןיא תמה תיולה ןּופ הוצמ איד זיא ,טגאז לבא תוכלה
 רעבא .הרות רעצנאג רעד ןּופ דוסי רעד זיא איז סאוו ,ףֹומכ ףערל ּתבהאו
 איד םימ הוצמ עסירג א הרבח עגילייה רעזנוא ףאנ טּוהמ םעד רעסיוא

 ןעװ ,זיא ןיד יּפ לע לייװ .םדאמש ןּופ הדע רעצנאג רעד טימ ,עגידעּבעל
 תייׂשעּב רּוסא ןעדיא עלא ןענייז ,טדאטש ןיא ןנימ רֹּב א ךיז טניפעג סע
 ןירוסא ריעה ינּב לב ריִעּב תמ :ןטק רעומ ןיא טגאז ארמנ איד איו ,הכאלמ
 רוחסמ ןייק רהאמ ןעמ ,ןאהט טינ טייּברא ןייק ראמ ועמ , הכאלמ תיישעּכ

 םּוצ ןעדאש לעיפ רעיײז רעּבא ןעק סאד ,הרּובק רעד ףאנ זיִּב ןאהט טינ
 ףס א טימ טראטש רעסיורג א ןיא ןעו ,ראפ ףייא טלעמש ;םלועה םּויק
 ,ןײז ּוצ טרעהעג סע איװ ןעטיהּבא ןיד ןעועיר ןעפראד לאז ןעמ ןעדיא
 -נּוא ןעטלאוו ןעטפעשעג עלא ,טייּברא עלא ,טּפאטסעג סעלא ףאר טלאוו

 ראגאז רעדא .ןעדנּוטש ענינייא ףױא גאט ןעדעי ןעראוועג ןעכארּבעגרעט
 "נאנ רעד ןּופ טכילפּפ איד ףיז ףיוא רעּבא גידנעמהענ ,גאמ ןעצנאג ןףיוא
 -רא רעיײז ןאהט ףיז ןענעק ייז ןוא םעד ןופ יז רימ ןעיירפעּב הלהק רעצ
 ,םלועה םויקל לעיפ רעיז הרבח רעזנוא טוהמ אזלא .םטרעטשעגנּוא טייּב

 עלקיא אננמה בר ,השעמ א טגנײירּב ("כ) ןמק דעומ ןיא ארמג איד
 ,אתריבע ידבע אקד ישניא ףנה אזח ,אבכשר ארופש לק עמש ,אתמורדל
 היל זרמא ?אתמּב אכיא אככש אֹל ,אתמשּב ישניא ףנה היל והל רמא
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 יא אנונמה 'ר סאד .וכל אירש יכה יא ּוהֹל רמא ,אתמּכ אכיא אתרובח
 םיג ןּוא טואלּב רפֹוׁש א איו םרעהעג טאה ןּוא טדאמש א ןיא ןעמוקעג
 ןוא טדאמש ןיא טצעי זיא ןנימ רֹּב א סאד הלהק רעד ןעסיוו ּוצ טימרעד
 םענייק םאד ןעהעזעג רעּבא טאה רע .ותרובקּב ןייז קסעתמ ךיז ףראד ןעמ
 ףיז ןעוהמ טדאטש ןּוּפ רענהאוונייא עלא ןּוא טינ ראנ .סע טריסערעטניא
 םלאוועג אייז רֶע טאה ,ןעמפעשעג ערעייז ןוא טייּברא רעייז גיהּור ץנאנ
 ןעמ לייװ ןהאמעג טינ סע טםאה רע רעּבא ,םרח ןיא ןענייל ןיירא ןעמעלא
 סאד ןעסיוו וצ ןעּבעגעג םהיא טאה ןעמ סאוו טימרעד טגיהורעּכ םהיא אה
 'ונעג ףיז ףױא ןעּבאה אייז סאו אשידק הרבח א טדאטש ןיא אד זיא םע
 ןופרעד הלהק עצנאג איר טיירפעּב ןעבאה ןוא טכילּפּפ עגילייה עזעיד ןעמ
 -עג ערעיז ןוא טייּברא רעיז טרעמשעגנא ןאהט ןענעק ןעלאז אייז
 ןיוׁש ןיא םע סאר ףױא רימ ןעהעז עטכישעג רעזעיד ןופ .ןעטפעש
 הרבה א הלהק עשיריא רעדעי ןיא ןעּבאה ּוצ גהנמ רעטלא ןייא רעהעז
 ,טריטסעזקע ןיוׁש איז טאה דומלתה ימכח ימיּב ףאנ לייוו ,אשירק

 גנונכער ןיילא ךיז ייּב ןעמהענפא טנהאוועג ןיא קלאפ עשידיא סאד
 םא ןעכאז סנאיגילער טפערטעּבנא סאו ,טּוהמ רע סאו םיׂשעמ ענייז ןּופ
 אשירק הרבח איד ףיוא ןעּוהמ עּבלעז סאר .רהאי א לאמ ןייא םנעטסגינייוו
 נאמ םעד ןעמונעגנא ןעטסיימ םא ןעּבאה עכלעוו ,תולהק עשיריא עלא ןיא

 ןעטסאפ גאט ןעועיד ןיא .אׁשידק הרבחל הנשה שאר א ריפ וילסכ וימ
 ןעמעּב איז עכלעװ ןיא ,תוחילס עסיועג ןענאז ןּוא ,הרבחה ישנא איד
 יִּפ לע רשפא ךיז ןעּבאה יז עכלעו טימ םיתמ איד  ייּב הליחמו החילס
 ןעהעג גאמ ןעועיד ןיא .הרוׁשכ אלש הרּובק רעד ייּב ןעגנאגעּב האינׁש
 תוכרמצה איד ןהעווצכאנ םּוא ןימלע תיּב םעד ףױא הרבחה  ישנא איד
 ,תובצמ איד ןּופ ןוא םירבק איד ןּופ םינוקת איד ןּוא טרעדאפ סע סאו
 ריפ ןעכאמ ּוצ גהנמ רעטלא ןייא זיא תינעּת םעד ןּופ דנעבא ןיא ןּוא
 ,םיער תדועס א ,הוצמ לֹׁש הדועס א הרבח רעד ןופ סרעּבכמעמ עללא
 "ירפ םימ ןא ףיז ןעמהענ הרבה רעד ןופ רעדעילגטימ איד רעכלעו אייּב
 לע אלש ףאז רענילייה רעזעיד ןיא רעטייװ ףיוא ןעטייּברא ּוצ המּומ ןעׁש
 -יז ראפ גנולהאצעב זיא סע עכלעוו ןעטראוורע ּוצ ענהא ,סרפ לּבקל תנמ
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 ןוא עטױמ איד םיס תמא לֹׁש רסח א ןאהט ּוצ רונ ,טײּברא ערעװש רע

 .םכילפּפ ערעװש א ןופ ןעיירפעּכ ענירעּבעל איר ףיוא
 סע הּתשמה תיב לא תכלמ לבא תיּב לא תכלל בומט טגאו תלהק

 ןהעג ּוצ רערײא זױה רעױרט א ןיא ןהעג ּוצ ןעשנעמ א ריפ רעסעּב תא
 -ורט א ןיא לײװ ,םייצלהאמ רעטּט א טיירנעגנא זיא םע ּואװ זױה א ןיא
 ןאהט ּוצ םגינעג טרעװ ןּוא ףיװ ץראה סנעשנעט םער טרעװ זױה רע

 תדועס רער םימ ,הוצמ לׁש הדועס רעזנוא טימ ,אשידק הרבח ריס .סעטּוג

 םיקמ רימ ןענייז ,תינעת םער ףאנ ףילנהעװעג ןעכאמ ריס סאו ,םיער
 חנה לא הזמ םגו הזּב תחאת רֶׁשא בומ רעטרעװ תלהק ןעבלעו םער
 .ףאז ןייא ּוצ ןעּבעגרעּבכיא לעיפּוצ םינ ךױ םּוג להאס א יא סע .ךירי

 לעסיּב א ףױ רעױרט םער ףךאנ טו לאמ א זיא םע .רעױרט ּוצ סעללא

 א ןיז ןעק .תמאַּב ןּוא .הוצמ לש החמש א טימ םרפּכ ןּוא ןייז חמשמ
 זוא טאה טאנ זא החמש עניטצעי רעזנוא איװ הוצמ לש החמש ערעסערג
 המוס תכסמ ןיא טגאז ארמג איד איװ ,ןעגעװ ענייז ןיא ןהעג ּוצ ןעפלאהעג
 הניכשה רחא ףלהל םראל ול רשפא יכו וכלת םכיהלא 'ר ירחא ביתכד יאמ ;(.דינ
 יתודמ רחא ףלהל אלא .אוה הלכוא שא ןיהלא 'ר יכ רמאנ רככ אלהו
 ותשאֹלו םראל םיהלא יד שעױ ביתכד םימּורע שיבלמ אוה המ .ה"ּכקה לש
 ביתכר םילוח רקיִּב ה"בקה ,םימורע ׁשּכלה התא ףא .םשיּכלױ רוע תונתכ
 םילבא םחנ ה"ּבקה .םילוח רקֹּכ ההא ףא ארממ ינולאב 'ר וילא אריו
 םהנ התא ףא ונֹּב קחצי תא םיהלא ךרבױ םהרבא תומ ירחא יהיו ביתכר
 .םיתמ רובק התא ףא איִגֹּב ותוא רוּכקי כיחכר םיחמ רבק ה"ּבקה ,םילבא

 םיחמ ירבוק ןעניז רימ ,םילבא םחנמ ןעניז רימ ,םילוח רקבמ ןענייז רימ

 סע ןעלאז רימ ונּוא ןופ טגנאלרעפ ןוא ןאהמעג םאה טסּבלעז טאג איו

 רנאה ןיא םוכ םער הוצמ לֹׁש החמש א טימ ךיא םהענ רעהאד ,ןאהמ ךיוא

 םייח יז שניװ ןּוא אׁשירק הרבח ןופ רעדירּכ עלא ּוצ םייחל קנירט ןּוא
 ןעּבעל ןעכילקילג ץתמא ןייא ,הסנרפ לש םייח ,הכרּכ לֹׁש םייח ,הבומ לֹׁש
 םאה היעשי איבנ רעד םאו האובנ איד ןערעװ םייוקמ ןעכינ ןיא לאז םע ןּוא
 ןמא םינּפ לכ לעמ העסר םיהלא 'ר החמו חצנל תומה עלּכ :טגאזעג



 201 - רעגרעו רענאקירעטא-שיריא רער

 טעקנאב הכונח א אייב
 .ץטיוואקילעז .ג ןופ

 1 בֹומ םֹוי ַא הכונח זיא
 ! אי ןוא ןיינ

 ,םיבֹומ םימי עשירָאטסיה איירד ערעזנוא טימ ןתוחמ ןייק זיא הכונח
 םיבֹומ םימי ענייק ןעּכָאה ןעדיא רימ ןוא ,רעמניװ טלַאּפ הכונח ללייוו
 ,ןעּבעל ,ןעהילּב ןופ לעּפמעטש םעד ןעגָארמ געט-רעייפ ערעזנוא ! רעטניוו
 -כאמ ם'םיהלא ןעסעירגעּב אּוצ גנילהירפ גנַאּפנָא רימ ןערעייּפ חסּפ : ןעסינעג
 תֹועּובש ,סולינ ךיימ עזַאּפ ןערָאװעג ןערָאּבעג זיא סָאװ ,טייהיירפ איד ,רעמ
 -הירפ ןעמימ ןעטכער ןיא ץטעזעג ןּוא גנּודליּב ןּופ טכיל סָאד רימ ןעסירנעּב
 רעּבָא ןעּבָאה רימ .רּוטלוקירגַא ןופ בֹומ םֹוי רעסיורג רעזנוא זיא תֹוּכס . גניל
 דרע עצנַאג איד : טדיֹומ ןא זנוא טנָאמ רעד סָאװ ,רעטניוו םיבֹוט םימי ענייק
 ןיֹוש ןעּבָאה ןעמּולּב איד ,םיכירכּת סרוטַאנ--עענש גרַאּב ַא רעטנּוא טפָאלש
 ןערָאלרעּפ ןעּבָאה עכלעװ ,ןעגייווצ איד ,ץפיז ןעטצעל רעייז ןעּבעגעג גנַאל

 ןעקנוזרעפ ןענייז רעמיֹוּב איד ןּוא ןעּבעל ןהָא ליטש ןעהעטש ,טייהנירג רעייז
 . טעלפ---רענהיה ןעפעיט ַא ןיא

 םיבֹומ םימי ענהעש איירד ערעזנוא אּוצ ןערעהעג טינ ָאזלַא ןעק הּכּונח
 רעּבָא . רנעגּוי ןוא ןעּבעל , ןעהילּב ןּופ לעגעיז םעד ךיז ףיֹוא ןענָארמ סָאװ
 ןּופ גָאט---סטרּוּבעג רער זיא הֹּכּנח , בֹוט--םֹוי ַא איו רעסערג זיא הּבּונח
 -ַא זנּוא ןעגנערּב ןָא ןערניצ רימ סָאװ ךַאלעטכיל איד ןּוא גנּונּפָאה ס'לארשי

 זנּוא םּורַא סעללַא ןעו רעטניוו ןעטכער ןיא עדַארג סרעלדַא סינֹויצ ןּופ םּורג
 טָאה דיא רעד זַא , רעיֹוא רעזנּוא ןיא םלעמרּומ סָאװ םּורג ַא , טדיֹומ זיא
 ,יַאמ ַא ןיא רעּבמעצער ןייז טלעדנַאװרעּפ להָאמ ןייא איו רהעמ ןיֹוש

 רערירּב ענייז ןּוא יּבכמה הדּוהי דלעה ןעשידיא םעד ןּופ עטכישעג איד
 םי ַא רעּבָא } רעטרעװ ענינייא ןיא ןעלהעצרעד ןעמ ןעק , םיאנֹומשח איד
 אוצ עּכעיל רעייז , םישעמ ערעייז ןעלהעצרעד אּוצ גונעג טינ זיא רעטרעוו
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 ןעפיֹוה עניילק ַא 1 םנָאעלָאּפַאנ עשיריא ענעי ןעוועג אייז ןענייז לעיפיוו
 ןּוא דנייפ ןעגיטּולּב ןּופ םילשּורי טגיניירעג אייז ןעּבָאה ךָאד ןּוא , ןעדלעה

 ררוצ םעד ןּופ עעמרַא עשיכירג עסיורג איד ןופ לּת ַא טכַאמעג ןעּבָאה

 -עג גנונפָאה עגידרעטניוו סילארשי ןעק ּואו ! "םונַאפיּפע סּוכּויטנַא, םידּוהיה

 -עטכיל עועיר ןיא איו טסיירמ רהעמ ןּוא ןעּכעל רהעמ ,רעמּוז רהעמ ןעניפ

 ערעזנוא, ןּופ געיז םעד ןעסעיוגעּב אּוצ הּבּונח ןָא ןעדניצ רימ סָאװ ,  ךַאל

 ? ןעטָאירטַאּפ עטרעטסייגעּב

 לעּבעז םער טימ זַא זנּוא טלהעצרעד ןָאיצַאנימ-ולליא עזעיד !ךַאלעטכיל
 אייז ןעּבָאה ןערעטלוש ערעייז ףיֹוא ןהָאּפ ם'ןֹויצ טימ ןּוא םייז רעד ףיֹוא
 םילאּב ךימכ ימ, גידגעגניז ,שדקמה תיּב םּוצ דלעפ טכַאלש ןּופ טרישרַאמ
 ןאד טייז ןעגנַאגעג-רעּביא יא גנַאזעג ןעועיר ןופ לֹוק רעדעיװ רעד ןּוא "'ד
 טימ רעּבָא ,ץנַאלג טימ טינ רהָאי ןערעי ץ'רעייפ עבלעוו רעצרעה עלַא ןיא
 ,רעדיילק עגידיבוט-םיי טימ טינ ,ץלָאטש טימ רעּכָא ,ריירפ טימ טינ ,עּבעיל

 ןעמלַא םעד טימ רעּבָא ,רֹוזחמ ן'מימ טינ ,ץרַאה עגיד'בֹוט:םוי ַא םימ רעּבָא

 ,תּולג ןיא ךאלקינייא ם'בקעי רַאפ דנעגי עיינ זנּוא טזייוו סָאװ ,דוד---ןגמ

 םיאנֹומשח איד .גנּונּפָאה רעזנוא ןּופ גָאמ--סטרוּבעג רעד זיא הֹּכּונח
 ןעלּבעז איד ןהָאטעגיסיֹוא ןעּבָאה ,טײּברַא--סעגַאמ רעייז ןהָאמעגּבָא ןעּבָאה

 םעד ןיא ןעּפָאלש טגיילעג ךיז ןעּבָאה ןּוא "טכַאנ טּוג, טגָאזעג זנוא ןעּבָאה

 -םעל איד איוו םגידייהטרעפ ןעבָאה אייז סָאװ , דרע רעּבלעז-רעד ןּופ םיזּוּב

 אּוצ "דנעבַא ןעטּוג, רהָאי םערעי רימ ןעגָאז ךָאװ ןיא געמ טכַא . ןעטרעּפ

 רעשידיא ַא גנַאלָאז ןעסעירנעּב יֹוזַא יז ןעלעוו רימ ןּוא ,םיאנומשח ערעזנוא

 -נּוא ןעממיורמ טעװ ןֹונבל רעטלַא רעד איו גנַאלָאז ןּוא ןעּפַאלק םעװ קפֹוד
 טקעּפסער טימ ןעקּוּב ךיז טָאירטַאּפ רעשידיא רעדעי טעװ לעמיה סי'נֹויצ רעט
 טכַאמעג טָאה טדױמ רעד ןעמעװ םרעלדָא עשיריא ענעי רַאפ עּבעיל ןּוא
 ! ךילּכרעטשנוא

 , בֹוט--םֹוי ַא איו רהעמ סעּפע רָאנ , בֹוט---םֹוי ןייק זיא הּכּונח
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 .עדער הכונח א
 ,ןאספלאוו .רד ןופ

 ! הּכנח זיא טנייה ,יתֹוּבר

 ןערהיפ ,ןערהָאּפ ,ןָאהט ,ןעטיּברַא געמ ןעמ .בֹומ םֹוי רעגנירג ַא רהעז
 ןעדעי ןעדניצנָא ףראד ןעמ ראנ ,געט עכילנהעוועג יד ןיא איו יֹוזַא סענזיּב
 זַא ןּוא ,ללה ץנאג ןוא םיסנה לע ןעגָאז ןוא ,ךאלטכיל הּכונח איד דנעבָא
 רָאנ ןיוש ךאד ןעמ זיא , לימרעק ַא טּפַאח ןעמ ןוא סעקטַאל ְךָאנ טסע ןעמ
 , רוטּפ ןוא דיא רענייפ ַא

 הּכונח לייוו . בומ םוי ןעזעיד רימ ןעכאמ ,יתֹוּבר , גידנעכאוו וצ סעּפע
 ,ןײלַא ןעדיא אייּב ראנ טינ ץנאלג ןוא טכארּפ טימ ןערעוװ טרעייפעג ףראר
 .טלעװ רעצנאג רעד ייּב ךיוא ראנ

 סנ רעד ןעװ ,טלעװ איד טקוקעגסיֹוא םלאוו איו ,רָאפ רימ לעמש ךיא
 ןעוועג זיא עבלעוו , קלאפ עשיריא עניילק םאר +ןהעשעג טינ טלאוו ,הּכונח
 -עג שילעירעטאמ רָאנ טינ ןעוועג זיא ,דנאלנעבירג רעטנוא ןעפראוורעטנוא
 םעד ןעלצראווסיוא טלאוועג םאה ,עשרה סכּויטנַא ,ךילטסייג ךיֹוא ראנ טקירד
 "ידיא םעד ןעטארסיוא טלאוועג טאה רע ןוא ,טאג ןייא ןיא ןעּביױלג ןעשיריא
 ןערהיפנייא טלאויעג טאה רע , ןעדיא ןופ ןעּבעל ןעילימאפ ןיא לאראמ ןעש
 ןעלאז ןעדיא עלַא זַא טלאועג טאה רע ,לארשי ץרא ןיא טסנידנעצעג איד

 ,ןעמיז ערעייז ןוא ךארּפש רעייז ןעמעננָא ,ןעבירג יד טימ טרילימיסַא ןערעוו
 -עג םאד טלאוו רע ןוא ,ייז איו ןעסאלעגסיוא ןוא שילאראמנוא ױזַא ןייז ןוא
 גנוטייל רעד רעטנוא ,ןעדיא עּפורג עניילק ַא טינ ןעו , טרהיפעגסיוא סיו
 םיורַא ןעמלאוו , רעעּבאקאמ איד ןהיז ףניפ ענייז ןוא לורג ןהֹּב והיתתמ ןופ
 סאד זיא ןאד .,ןעּבײל איד איו ןעּפּפמעק ןעבירג הנחמ עסיורג יד ןעגעקטנַא
 מלאוו ,טגעיזעג ןעכירג איד ןעמלאוו .לָאשנאוו א ףיוא ןעגנאהעג םוהטנערוי

, 
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 עט אעטאייי

 מלאוו הרות עשידיא איד ןוא , ןעבעילּבעג טינ רכז ןייק קלאפ ןעשיריא ןופ
 ןעוועג ךיוא טצעי ךאנ טלאוו טייהשנעמ עצנאג סאד ןוא ןעראוועג ןעסעגרעפ
 ,אוומסיימלוה ןּוא טסנידנעצעג ןיא ןעקניזרעפ

 עשידיא עגינעו איד ןעּבאה טיהשנעמ רעצנאג רעד ראפ קילג םוצ
 -נערוי סאד ןוא .ןעעמרַא עשיבירג ערערהעמ איד רעּביא טגעיזעג ןערלעה
 ןעלהארטש ערהיא ןעזאלעגסיורַא ןוא טסנידנעצעג יד טצריטשעג טאה םוהמ
 רעד וצ ןעגעיטשעג ןעּבאה רעקלעפ איד ןוא ,טלעװ רעצנאג רעד רעּביא
 םוהטנעדּוי ענהֶא .טצמעי ןהעז רימ סאוו ,ןָאיצאזיליוויצ ןופ עפומש רעכיוה
 ָאזלַא . ןעוועג טינ ךיוא םזינאדמחמ ןוא םוהטנעטסירק ןייק טנייה ןעמלאוו
 דיצ ןופ גאמרעייפ רעד ,םייהשנעמ רעד ןופ בומ םוי רעד הכונח ךאד זיא
 רעטסנהעש רער הּכונח ךאד זיא ןעדיא ראפ סנערעדנאזעּב ןּוא = , ןָאיצאזיליוו
 רהעמ גאט-רעייפ ןעזעיד ךָאד רימ ןעפראד ,עטכישעג רעזנוא ןופ בומ םוי

 . ןעצטעש ןוא ןעטכַא

 טלאה ןוא בוט םוי ןעזעיד גידנעכאו ראפ טינ טכאמ ,יתוּבר ,ָאזלַא
 טצנאלפ רעדניק ערעייא ראפ ןעטנעוערּפ הכונח טפיוק ,רעייהט םהיא
 לַאנאיצאנ ןעשידיא םעד דנעגו רעזנוא ןופ רעצרעה איד ןיא  ןייא
 ופ עטכישעג איר ןענרעל רעדניק ערעזנוא טימ רימאל , ץלאטש

 -לעה ערעזוא םאהעג ןעּבאה רימ זַא ןעסיװ אייז ןעלאז , הּכונח
 אייז ןעלאז .טפּפמעקעג קלאפ ן'ראפ ןעּבָאה עכלעװ ,ןעטָאירטאּפ ןוא ןעד

 רער זנוא ראפ טעמיידעּב סאוו ןוא ,ןעוועג ןענייז רעעּבאקאמ יד רעװ ,ןעסיוו
 ןוא תֹונבל ןוא ןענוז עשיריא יד ןענייז םאד---ךאלטכיל הּכונח יד ,הּכונח סנ
 "אפ טלעו יד ןעטכיולעּב ןעבאה עבלעוו ,טכיל עסיֹורג עשיריא יד ,ןערעטש
 , תורוד עלַא

 . ןעריא ראפ בוט םוי רעסיורג ַא רהעז זיא הּכונח
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 ,הרות-דומלת א ןופ טסעפ הכונח א ייב
 , רעליש איד ןופ םענייא ןופ עדער

 .רעט בקעי ןופ

 עגילייה עועיר ןופ ,סינּבולרע איד טימ .השודקה הדעה לֹּכ תושרּב
 -עוו ,רעטרעוװ עבילטע ןעגָאז וצ ,טייהיירפ איד ךיז ךיא עמהענ ,גנולמַאזרעפ
 עזעיר ןיא ,דנעבא עטייה ןערעייפ רימ ןעכלעוו ,הּכונח בוט םוי םעד ןעג

 ,הרוּת דומלּת . . . רעד ןיא ,עדייּבעג עגילייה
 סָאד ,ןערהעלקרע וצ ךייא ,טכילּפ ןיימ ריפ ךיא ןיפעג ,רעּבָא טשרעוצ

 וצ ּבָאה יִאֹּב רעגנוי רעכאפנייא םלא ,ךיא םאד ,םּוג רהעז העטשרעפ ךיא
 ַאזַא ריפ ,עדער ַא ןעטלאה דנוא ,ןעלעטש וצ ףיוא ָאד ךיז ,טגאוועג לעיפ

 ,עטייל עמנערהעלעג דנוא ןעשנעמ ערעטלע ןופ גנולמַאזרעפ רעכילרעה

 םעד ןיא ,ןערעדנָאז ,ןיילא ךיז ריפ טינ ,ןעדער ליוװ ךיא לייוו ,רעּבא

 ,עססאלק רעטשרע רעד םידימלּת , םירבח עניימ ,עגירּביא עלא .ןופ ,ןעמָאנ

 לייוװ ,ןעהייצרעפ רימ טעװ רהיא סאד ,ךיא עּפּפָאה ,הרוּת דומלּת . . . רעד

 ינבּכ ורחוה ,ןעּבירשעגרָאּפ ונַאל זנוא ןעּבָאה עטנרעלעג עסיורג ערעזנוא

 לייוו ,רעדניק עמערָא איד טימ ,גיטכיזרָאּפ טייז --- ,הרוּת אצת םהמש םיינעה
 -נוא ןעמיהּבָא ןוא ןענרעל ןעלעוו עבלעוו ,ןעריא ןעמוק סױרַא טעװ ,ייז ןופ
 : ,הרוּת עגילייה רעז

 -רעפ ָאד ךיז ןעּבָאה עללַא רימ !  ןעמלעטנעשזד דנּוא םידייל עהטרעוו

 ,טכילפ עטשרע רעזנוא זיא ,םוראד ,הּכונח בוט םוי םעד ןרעייפ וצ ,טלעמַאז

 ,בומ םוי ןעזעיד ןופ גנוטיידעּב איד ןעסיוו וצ

 -רעפ זיא ,הכונח ,בוט םוי רעזעיד סָאד ,םייוװ זנוא ןופ רענייא רעדעי

 -נוא ,ןוהמ ןעגעמ רימ סָאװ ,םימאד ,םיבומ םימי ערעדנא עלא ןופ ,ןעדעיש
 זנוא םע טויא ,םיבוט םימי ערעדנא ןיא דנערעוו ,טייּברא עכילנהעוועג ערעז
 .ןעטָאּברעפ

 איװ בומ םוי רערענעלק ַא זיא ,הכונה סָאד ,טינ מניימ סָאד ,רעּבא
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 "בישעג איר ,ןענרעל רימ ןעו ,טרהעקרעפ עדַארג---,םיבוט םימי ערעדנא יד
 -עלק ,הּכונח זיא ,רונ טינ סָאד ,רימ ןעהעטשרעפ טשרע ןַאד ,הּכונח ןופ עמ
 ןוא רעגילייה ,רעסערג לעיפ ןערעדנָאז ,םיבוט םימי ,ערעדנא עללא ןופ רענ

 ,רעגיטכיוו

 ןופ ,ןעּבױלג רעזנוא ,קלָאפ רעזנוא טעטערעג טאה ,הכּונח סנ רעד
 ,גנולמַאזרעפ עהטרעוו ,ךייא ןופ רעדעי סָאד , רעביז ןיִּב ךיא---,גנאגרעטנוא
 ךיז ךיא לעװ ךָאד--,רימ ןופ רעסעּב ,הכונח סנ ןופ עטכישעג איד סייוו

 עמנרהעלעג ערעזנוא איו , ןעצרוק ןיא , ךייא ןעּבעג וצ רעּביא ,ןעּביױלרע
 ןהכ ןנחוי ןּב ,והיתּתמ יטיּב :ןופ גנולהעצרע איד ןיא ,טגיײצעגנָא זנוא ןטּכָאה
 םכַא ערעי גָאמ ןיא לאמ  יירד ןעגָאז רימ עכלעוו . וינבו יאנומשח =, לודג
 ןיא סָאד :ךילמענ דנוא הרשע הנומש ןופ תוליפּת איד ןיא ,הכוח ןופ גָאט
 -ניק ענייז דנוא לודנ ןהֹנ םעד ןנחוי ןופ ןהאז רעד והיתּתמ ןופ ןעמייצ יד
 ןעכירג איר  ,םינוי איד ןופ גנוריגער עשינארימ איד ןענַאמשעגּפיוא זיא רעד
 וצ טינ ,הרוּת רעזנוא ןעזָאלרעּפ וצ ,קלָאּפ רעזנוא ןעגנואווצעג ןעּבָאה ןוא
 ,ןעּבעג רעּביא ךיז יז ןעלָאז םער טאטשנא ןוא---,טָאּבעג םעטָאג ןוהמ
 ,רעמעג עשלאפ ערעייז וצ ,ןעקוּב ךיז ןוא ,ןעּבױלג רעייז

 , םיאנומשח איד , ןרעטלע ערעזגוא ןופ טסייג רעגילייה רעד ,רעּבָא
 ייז---,םינוי איד ןופ ,טכַאמ ערעטסניפ איד טנעיזעּב טאה ,רעיײּבַאקאמ רערָא
 טייקגיניירמוא איד ןופ ,שדקמה תיּב םעד ,זיוה סעטָאג טכַאמענ ןייר ןעּכָאה
 -עסיּב איד טימ ןוא ,טכארּבעג ןיירא טרָאד ןעּבָאה רענידנעצעג איד עבלעוו
 -עּב גנאל אז יז ןעּבאה ,ןעּבעילּבעגרעּביא ךאנ זיא סאוו ,ליֹואמיוּב ענייר על
 ליואמיוּב ענייר ךאנ ןעראוועג טכאמעג זיא סע ויּב ,קלאפ רעזנוא טעטכייל
 ,הּכונח םנ רעד---טסייה סאד ! רעטייוו םוהמגילייה רעזנוא ןעטכיילעּב וצ
 גנאל יוזא זנוא טאה ,ליואמיוּב עלעסיּב אזא סאוו ,זיא רעדנּואוו רעסיורג רעד
 . טעטכיילעּב

 ,ץמכישעג איר סָאװ רהיא טסייוװ { ןעמלעטנעשזד ןוא ,םידייל עהמרעוו
 { טניימ ליואמיוּב לעסיּב םעד טימ

 עק ,ליואמיוּב איו יוזא ,טיואמיוּב וצ ןעכילגעג ןענייז ,ןעדיא איד ,רימ

 םינ קלָאפ עשיריא סָאד ךיז ןעה יזא ,רעסאוו םימ  ןעשיטסיוא סלַאמינ ךיז
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 גינהעוו ןאד זיא , רעדייל רעּבא ! רעקלעפ ערערנא איד טימ ,  ןעשימסיוא

 טכַארּבעגמוא ןאד ןענייז ,קלָאפ רעזנוא ןופ עלעיפ ,ןעּבעילּבעגרעּביא ליואמיוּב

 ןעּבָאה ןוא ,םירוסי איד ןעמלאהסיוא טנעקעג טינ ןעּבאה ,עלעיפ ,ןערָאװעג
 ןיא קלָאפ עשיריא סָאד רַאװ ריפאד דנוא ;טסנידנעצעג םעד ןעמונעגנָא
 . ןעריטסיוקע ןענעק וצ רעטייוו ,רהַאפענ

 -םיוּב ענייר עלעסיּב יד טימ רעדנואוו ןייז טגייצעג זנוא טָאג טָאה ןונ

 "סטָאנ איד ,ןעדיא עיירמ עלעסיּב איד טימ ,ןעּבילּבעגרעּביא זיא סאוו ליוא

 ןופ טכיל רעייז טימ טניישעג דנוא טרעיודעג ןעּבָאה יז סָאד , ענימכראפ
 רעיז ףױא ערעדנא ןעסקאוועגרעטנוא ןיא סע ויּב ,הרוּת רעגילייה רעד
 ,אזלא ,רעמיא ןעטכייל ןוא ןעריטסיזקע לאז קלאפ עשיריא סָאד ,םּוא ,ץטַאלּפ
 ןופ קלאפ רעזנוא טעטערעג טאה הכונח סנ רעד סאד ,םעד ןופ רימ ןעהעז
 רעדא םיאנומשח איד , ןעדיא עשידלעה איד םלאמאד ןעטלָאװ ,גנאגרעטנוא
 רעיײז ריפ ,קלָאּפ רעיײז ריפ המומ טימ טפּפמעקעג טינ ,רעייּבאקאמ איר

 םעשיריא ןייק טריטסױקע רהעמ םינ גנאל ןיוש טכייליפ טלאוו ,הנומא

 בומ םוי רעד סאד ןענעקרענא רימ ןעזומ ,םוראד --- ,מלעו רעד ףיוא קלָאּפ
 . םיבומ םימי ערעזנוא עללא ןופ ,רעגילייה ,רעגיטכיוו זיא הּכונח

 המלש סָאװ ,עלא טסייוו רהיא םאד ,ּבױלג ךיא ! גנולמאזרעפ עהטרעוו

 שמשה תתּת שדח לֹּכ ןיא םאד ,תלהק רפס ןייז ןיא ,טגאזעג אה ךלמה

 םאד ,היהיש אוה היהש המ ,ענהָאז רעד רעטנוא סעיינ ענייק טּביג םע סאד

 דנוא ,ןעטייצ ערעזנּוא ןיא טצעי ךױא טפערמ ,טריסאּפ לאמַא טאה סאוו
 -צעי ןיא ךיוא טאג זנוא םימ טוהט ,רעדנואו עּכלעז איד ,סנ רעּבלעז רעד
 טימ דנעזיוט ייווצ ,ןייז םע טעװ יוזא ןוא ,ןעוועג סאד זיא יוזא ,ןעמייצ עגימ
 ןוא ,טריסאפ טאה הּכונח סנ רעד טייז ,רעּביאראפ ןיוש טזיא ,רהאי גיצעּביז

 ענילאמא איד םטאטשנא---!זנוא טימ טצעי ךיוא טריסאּפ סנ רעּבלעז רעד
 -עג טאה עכלעוו ןוא םינוי ןעפורעג ךיז ןעּבאה עכבלעוי גנוריגער עשיבירג

 -ינארימ איד ,ןעמייצ ערעזנוא ןיא טצעי רימ ןעּבאה ,ןעטכינרעפ זנוא טלאוו
 ךיוא זנוא ןעכוז ןוא , םינוי ךיוא ךיז ןעפור עכלעו , גנורינער עשיסור עש
 .ןעגניירּבוצמוא

 . עטייל עשירלעה זנוא ייּב ךיז ןעניפעג ,לאמא איו ,טצעי ךייא רעּבא



 -לעוו ,רעייּבאקאמ עשירלעה עגיטצעי ערעזנווא ,םיאנומשח עגיטצעי ערעזנוא

 איד ןעמיהוצּכא םוא ,ןעגעמרעפ רעייז םימ ,ןעּבעל רעייז טימ ןרעּפּפא עכ
 טאה עכלעוו ,הרוּת רעזנוא ,הנומא עגילייה רעזנוא ,ליואמיוּב ענייר עלעגירק
 םעד ןיא ,טצעי ךיוא זנוא םעטכיילעּב עבלעו ןוא , םעטכיילעּב ןאר זנוא

 . תולג ןערעטסניפ

 ,אקירעמא דנאל רעיירפ רעד ןיא , טאמייה רעיינ רעזנוא ןיא אד ךיוא
 -עזנוא ,תורוּת רומלּת ערעזנוא , ןענייש וצ ןערעהפיוא םינ טכיל עזעיד םעוו
 -כיילעּב וצ ,םיאנומשח עיינ ,ליואמיוּב סעיינ ןעפאש זנוא ןעלעוו ,תובישי ער
 . רעטייוו געוו רעזנוא ןעמ

 בירקמ ךיז ,רעייּבאקאמ איד ,םיאנומשח עשידלעה ענעי ןעּבאה לאמא
 , אקירעמא ןיא אד טצעי ןוא ,הרוּת רעזנוא ריפ ,קלאפ רעזנוא ריפ ןעוועג
 ןרעפּפא עכלעוו ,ןעשנעמ עלערע ערעזנוא ,םיאנומשח ערעזנוא רימ ןעּבאה
 לאז הרות איד םוא , דלעג רעייז טייצ רעייז ,ןענעק אייז סאוו סעלא טימ
 ןעגעמ ןעשנעמ ערעייהט עועיר ןעשיווצ ןוא ,ןערעװ ןעסעגרעפ טינ אד ךיוא
 ימעמ ןוא ןעראטקעריד ,עטמאעּב עהטרעוו איד , ןענעכער ןיירא סיוועג רימ

 ,עמערָא עטנעזיוט דנוא עטרעדנוה ּואװ ,הרוּת דומלּת . , . רעד ןופ סרעּב
 -ידיא ןיא ןעגיוצרע דנוא } הֹרוּת עגילייה רעזנוא טנערעלעג ןערעװ רעדניק
 לאמא ןעלעװ ,סנאשוטימסניא עגיליה עזעיר ןופ ןעװ ןוא .געוו ןעש

 ,ליואמיוּב םעיינ ןעּבעג וצ ןעלעוו עכלעוו ,הרוּת ילעּב ןעשנעמ ,ןעסקאווסיוא

 ריפ ןעגאז ןענעק ץלאטש טימ ,ייז ןעלעװו ןאד ,קלאפ רעזנוא וצ ,טכיל עיינ

 ,ןעדנוצעגנא רימ ןעּבאה עטכיל עזעיד ,וללה תרנה םאד טלעוװ רעצנאג רער
 -עג ןיימ טימ ,ןרעטלע עניימ ןּופ טמאג וצ ךיז ךיא עדנעוו ,סםולש םא

 רעד ,םידימלּת ,םירבח עניימ עלא ןופ שנואוו םעד םיוא טקירד עכלעוו םעּב
 ערעזנוא ןופ ןערהאי איד ןרעגניילרעד לאז םאנ סאד , הרות דומלת , , ,

 ,הרוּת דימלת . . . איד ןעצימש עכלעװ ,ןעשנעמ עטוג איד ,רעטעהטלאוו

 לש תקונת איר ןופ תוכז רעד ןוא ,הרוּת טנערעלעג ןערעװ רימ עכלעוו ןיא
 םהיחא לארשי לּכ םע ,ןעגעװ ערעייז טלא ןיא ןהעטשייּב אייז לאז ,ןּכר תיּב

 !ןמָא רטאנו
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 , טסעפ הכונח א יב
 . רעליש ןעטייווצא ןופ עדער

 .רעט בקעי ןופ

 רערעטלע ןיימ טאה ,טרעהעג טאה רהיא איװ !גנולמאזרעפ עהטרעוו

 םעד ןּופ .עטכישעג איד ,ןערהעלקרע ּוצ ,ערהע איד טאהעג ןיֹוׁש ,רבח
 ןּופ געױ רעד ,ןֹוחצנ רעד זיא ,הכונח בֹומ םֹוי רעזעיד סאד ,הּכּונח סנ

 -ראמש א איו ,טכערנּוא ןענעג טייקגיטכערעג ןּופ ,םינרעטסניפ רעּביא טכיל
 רעזנּוא ןּופ טכיל איד ןעשעל םיֹוא טלאועג טאה טכאמ ערעטסניפ עק
 יא ןעריא ייּב גנאל אז רעּבא .קלאפ רעזנּוא ןעטכינרעפ ,הרֹוּת עגילייה
 ףױ ןעּבאה ןעדיא ייּב גנאל אז ,ליואמיֹוּב ענייר עלעסיּבא ,ןעּבעילּבעג ךאנ
 ןּוא לֹורג ןהּכ ןנתֹוי ןּב ּוהיתּתִמ איװ , ןעדלעה עכלעזא ןענופעגנייא ףאנ
 עגילייה איד ריפ ןעללאפ טוומעג טכאמ ערעטסניפ איר טאה , רעדניק ענייז
 -רא עקראטש איד ,םישלח ריּב םירובג ,ןעּבעגעג רעּביא טאה טאג ,טכיל
 עכאווש איד ןופ יֹורמְׁש איו ןעללאפעג ןענייז רענידנעצעג איד ןּופ עעמ
 ןענייז עניירגוא איר .םירֹוהמ ריב םיאמטו ,ןעדיא איד ןּופ עעמרא עניילק
 ןיא רעכערּברעפ איד ןּוא , םיקידצ ריב םיעשרו ,ענייר איד ראפ ןעללאפעג
 -נּוא ןעּבאה יֹזא איו ,ןהעז רימאל טצעי ,םייקגיטכערעג ןּופ דנאה רעד
 ןעּבאה סאו {ןֹורצנ רעיײז געיז רעייז טרעייפעג ,רעגעיז יר ןערעטלע ערעז
 ,ףתיב ריבדל ףינּב ּואב ןכ רחאו !{החמׂש םרג ןּופ ןהאטעג אייז

 ונפו ,שרקמה תיּב ןיא ,זיֹוה סעטמאג ןיא ןעפאלעג יז ןענייז טשרע ּוצ
 יד סאוו ,טייקניירנוא איד ליּפמעמ ןּופ ,טמארעגסיֹוא ןעּבאה יז ,ףלכיה תא
 ײז ןּוא ,ףשדקס תא ּורהמו ,טכארּבעג ןיירא טראד ןעּבאה רענידנעצעג
 יז ,ףישדק תֹורצחּכ תֹורנ ּוקילרהו ,םּוהטגילייה רעזנּוא טכאמעג ןייר ןעּבאה
 ץנילייה עללא ןיא ,הרֹוּה רעד ןּופ טכיל איד ,טכיל ןעדנוצעגנא ןעּבאה
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 יא קניא קי ק הק טעקטראט סח חד

 -נאנ איר טמיטשעּב ןעּבאה ײז ןּוא ןולא הּכּונח ימי תנֹומׁש ועכקו ,ןעפייה
 וצ ןּוא ןעקנאד ּוצ ,לֹודגַה ףמשל ללהלו תודוהל ,הֹּכנח ןּופ געמ טכא עצ
 ,םיֹורג ןעמאנ ןייז טכאמעג טאה רע סאוו טאג ןעּביֹול

 רעלעג ןייק טכאמעג טינ רענעיז איד ןעּבאה ,ןעהעז רימ איו אזלא

 -לעפ ערערנא איו ,געיז רעייז ּבעיל ּוצ ,ןעדנעגינעגרעפ ערערנא ןייק ףיֹוא

 עללא ּוצ ,ףילג טינ זיא ,געיז רעזעיד ןוחצנ רעזעיד לייװ ,ןעהימ רעק

 ,המחלמ םרהיפ קלאפ ןייא ןעװ ,רעקלעפ ערעדנא ןּופ ,תו:וחצנ ערעדנא
 רערא ,רלעג רעּביא ,רֹובּכ רעּביא ,רנאל לקיטש א רעּביא .עטייווצ א ןעגעג

 בֹומ םֹוי ןייז רענעז רעד טרעייפ ןאד ,ןעכאז עגידריוונּוא עכלעזא ךאנ

 ןעד  ןעגינעגרעפ עבילרעפרעק ערערנא ןּוא ,תֹורּבׁש ןעקנירט ,ןעסע טימ

 םאה ,ראנ םעד ּביל ּוצ ,טגאיעג ךיז םאה רע סאו ךאנ ,םעללא זיא סאר
 -עג ןעּבאה ,ןרעמלע ערעזנוא עכלעװ ,המחלמ איד רעּבא ;טפמעקעג רע

 .ןעּביֹולג רעייז ריפ ,הנומא ענילייה רעייז ריפ ראנ ןעוועג זיא ,טפּפמעק

 עצנאג איד טעטכיילעּב עכלעװ ,טכיל עגילייה איד ריפ ,הרֹוּת רעייז ריפ
 םוראד ,ןעשעל סיֹוא טלאוועג ןעּבאה ,םיאמט םילרע איד עכלעוו ןוא ,טלעוו
 דלאַּב ײז ןעּבאה ,טכאמ ערעטסניפ איר רעּביא ,מנעיזעג ןעּבאה יײז ןעוו

 ּוצ ןעצנאנ ןיא סינרעטסניפ איד םּוא ,ללארעּביא טביל ןערניצ ןא טזאלעג
 םעניר ןעסאגעג ּוצ ךאנ .תורוּת דּומלּת ףאנ ,תֹוביִׁשִי ףאנ -- ,ןעּביײרטרעּפ

 יר ,ןייז ערנאמשמיא רהעמ לאו ,טלעװ רער ןיא טכאמ ןייק םּוא ,ליואמיוּב

 .ןעשעל וצ םיֹוא , םכיל עגילייה

 -ייל דנּוא ,לאמא ראוו סאד ,ןעמלטנעשזד רדנע ,םידייל עהטרעוו אי

 ונתולכל םידמוע רודו רוד לכבש ,עּבלעז סאד טצמעי ְךיֹוא רימ ןעהעז ,רעד

 .טכיל רעזנוא ,ןעטכינרעפ ּוצ זנּוא עדנייפ ערעזנּוא ןעכוז טייצ רערעי ּוצ
 רעניצנייא רעד ,םדימ ונליצמ אּוה ְךּורֹּב ׁשֹודקהו רעּכא ,ןעשעלּוצסיֹוא

 ץסיֹורנ עללעיפ ןיוׁש ,דנעה ערעייז ןּופ רעממיא זנוא םעטמער רעד ,טאנ
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 אט אהאסנסנפעגומעגעפ נאפט

 ,טײצ רעד ראפ ןעדנואוושרעפ טלעװ רעד ןּופ ןענייז רעקלעפ עגיטכעמ

 סאוו רעּנא ,ןעגניירּבמוא לארׂשי קלאפ עבאווש סאר ,טלאוועג ןעּבאה עללא
 יד רימ ןּוא .ןעססענרעפ גנאל ןיֹוׁש זיא ,ןעמאנ רעייז +ןעװעג ףֹוס רעד זיא
 ןעללעו ןּוא ,ןערישסיסקע רימ ,ןעּבעל רימ ,קלאפ עניילק איד ,עכאווש
 ,הרוּת עגילייה רעזנוא ןיא ןעטלאה ךיז ןעללעוו רימ גנאל אז ,ןעּבעל גיווע

 -אמא םעד ןופ ,ןעממאנ םעד ,טצטעי ןענילייהרעפ רימ איו עדארנ ןּוא

 רעדניק ענייז ןּוא לֹודג ןהּכ ןנתֹוי ןּב ּוהיתּתִמ ,טאירטאּפ ןעשידיא ןעגיל

 והרֹוּת רעזנוא ןעטיהוצּבא םּוא ,ןעבעל רעייז , טרעּפּפאעג ןעּבאה עכלעוו

 ןּוא ןעממאד עלערע איד ןופ ןעמענ איר ןעגילייהרעפ רימ ןעפראד יֹוזא
 * ' יי + . רעד ,םרעּבמעמ ןּוא ,ןעראטקעריר ,עטמאעּב איר ,ןעררעה
 רנאל סעזעיד ןיא אד הרֹוּת רעד טכיל איד ןא ןעדניצ עכלעוו ,הרֹוּת דּומלת
 עמערא עטרעדנוה ּואװ הרֹוּת רּומלּת איד ןעציטשרעטנּוא ייז סאוו םימאד
 ןעגניד וצ יז ריפ ,עדנאטשמיא טינ וענייז ןערעטלע ערעייז סאוו ,רעדניק
 .ןעטראּפוס ײז עכלעװ ,הרֹוּת רומלּת רעד ןיא טנערעלעג ןערעװ ,םידמלמ
 ןעמענ ערעייז סאד ,דנאה רעכייר ןייז םימ ןעלהאצעּב טאג יז לאז ריפאד
 ןענייש רעמסיא ןעלראז ןּוא ,ןעטּונ ּוצ רעטמיא ןערעוו טרעניארע ךיֹוא ןעלאז
 .ומא ,לעטמיה ןעשידיא םעד ףיֹוא ןערעמש עגנימכיל איס
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 .םירופל עדער א
 ,הלינגמ רעד ךאנ להוש ןיא

 , ןאספלאוו .רד ןופ

 תכונח ,םילטב ויהי םידעומה לכ םא
 (תינעּת יטלשורי) םילטבנ אל םירוּפו

 אייּב ןעוועג ןענייז עכלעוו .םיבוט םימי ענידעכאוו עלא ןופ 1 יתוּבר
 ,ןוחצנ א רעדא סנ א ןופ גנוקנערנא ןייא , ינש תיב ןופ םייצ רעד ןיא ןעדיא
 -עּביא עלא ,םירוּפ ןוא הּכונח איו ןעּבילּברעּפ טינ רהעמ ןּברוח ן'ךאנ ןעניײ
 ןעק ,אמינ רנורג ןייק זיא תורצ עשידיא איד וצ . ןעראוועג לטב ןענייז עגיר
 ועמאנ רעייז סאו ,םיבומ םימי טימ ךיז ןעיירפ וצ ןעניז ןיא ןעגעיל ןער
 / 3 הרוּת רעד ןיא טנאמרעד םינ זיא

 זא ,םיורג יזא ןעװעג רעּבא ןענייז ,םירוּפ ןוא הכונח ןופ םיסנ איד
 הכונח םוא .ןעסעגרעפ ןעכאמ טנעקעג טינ יז טאה תולג רערעווש רעד ראגאז
 ! טסּבלעז ןעדיא איד---םירוּפ ןוא ,ןעראוועג טעטערעג םוהטנעדוי סאד זיא
 יטנא עיינ ןוא םןמה עיינ רימ ןעבאה טייצ רעדעי ןיא רוד ןעדעי ןיא ןוא
 רעד ,ןאיגילער רעזנוא ןוא קלאפ רעזנוא רעטנוא ןעבארג סאוו ,סע'סבוי
 ,ןערעוװ ןעסעגרעפ טינ םירופ ןוא הכונח םיבומ םימי ייווצ עזעיד ןענעק ראפ
 .עזייוועּב ערנעגאלש טימ רעדייל ןנוא סע ןענאמרעד , םלועה תומוא איד

 איו רעסערג לעיפ ןעװעג הכונח ןופ סנ רעד זיא םלאפנעדעי רעּבא
 ם'רמפ םוראו ?טעטכאענ רהעמ םירוּפ רעּבא זיא םוראוו . םירוּפ ןופ
 ןוא טכארפ םימ טרעייפעג טרעװ םירוּפ ןוא ,"הּפ י'הש טימ ּפא הכונח ןעמ
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 א רעייז ןערָאװעג טכאמעג זיא םיֹרופ לייוו ? םוראוו רהיא טסייוו { ץנאלג
 שיא תונמ חולשמ :ךילמענ ,רּתסא ןוא יכדרמ רעדנירג איד ןופ הנקת עטוג
 -עג ןיא ןעטנעזערּפ ןעקיש לאז ןעטייווצ םוצ רענייא ,םינויבאל תונּתמו והערל
 , טייל עטירא איד וצ ןעקנייש

 סאוו ,זיא םירוּפ םוא ןעגייצ ןעדיא סאו ,ךאז עטסנהעש איד ! יתֹוּבר

 ןענאמרעד ךייא ןעמ ףראד . טייל עמירא וצ עקניישעג ןוא תובדנ ןעּביִג יז
 אייז סאו ,עבילקילגנוא עמירא עלעיפ הליהק רעזנוא ןיא ןעבאה רימ זא

 -רעד ךיז ןעפראד רימ .גינעװ ךָאנ ןיא םאד רעּבא !טיורּב טלהעפ
 ןעמ .חסּפ וצ ןעכאוו רעיפ זיולב ןיא ןא עטייה ןופ .ךאז עגיטכיוו א ןענאמ
 רעד זיא עמייה ןוא , םימח תועמ ןענעװ ןעקיֹוּפ וצ ןעבייהנא ןיוש זומ
 ןוא םונ ץראה סנערעי זיא עטייה .גנאפנא ןא ןעכאמ טפראד רהיא ןעוו ,גאמ
 םענייא ןעדעי טכאמ ןעדיא ייּב םירוּפ ןופ תחמש איד ,תתונמחר טימ לופ

 -יירשרעּפ ךיז לאז ,יתוּבר ,ךייא ןופ רענייא רעדעי , גיצרעהמראב ןוא דלימ

 עמירא ערעזנוא ראפ חסּפל ןייו םיטח תועמ ףיוא בדנמ זיא רע לעיפיוו ןעּב
 אלר רע, ןעקנירט ןוא םייה א ןהעג רענייא רעדעי לאז ןאד ןוא ,רעדירּב

 ועגינייארעפ ןוא . הדועס עביליירפ א ןעּבאה ןוא ןעקנירמ ןוא ןעסע ,"ערי
 םימ הריּבה ןשוש ןופ אמארד ענעי זנוא טנאמרעד סאוו םירופ תדועס איד
 "נוא ןופ המשנ איד זיא סאוו םירצמ תאיצי ןופ אמארד ערעסערג לעיפ איד
 | , םיבוט םימי ערעז
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 ,םירּוּפ תדועסל
 ,טסאנ א ,תיּבה לעּב ןענידנעטשנא ןייא ןופ השרד עשיטסיראמוה א

 ,באז ןּב ןופ

 ערי אלד דע אירוּפב אמוסבל שיניא בייחמ
 (  הליגמ ) יכדומ ךורבל ןמה רורא ןיִּב

 . ןעמלטנעשור ןוא סידייל , גנולמאזרעפ עהטרעוו

 ,רעטכינ םירוכש עלא ןענייז םירוּפ זא לעטרעוװ א טנאז טלעװ איד
 ןייא ייּב טינ ןוא ןעדיא ייּב ראנ ןייז םירוּפ איו הדועס אזא ןעק רעּבירעד

 סאד ,רוכש ןייז וצ הוצמ א זיא םירוּפ לייװ ,טלעװ רעד ןיא קלאפ רעדנא

 יז ןעראט רהאי ץנאג א ןע'רוכש םלועה תומוא איד ,  דיא א ןייז ראנ ןעק

 ,רעטכינ םירוּפ ךאד ןענייז םירוכש עלא לייוו ,ןעקנירמ טינ םירופ ראנ ךאד
 -עג טינ לאמנייק ךיא ּבאה תודינמ ןייק ,תיּבה לעּב א דיא א ןיִּב ךיא

 א זא ,אמעט אהמ ךיוא השרד א ןעגאז רימ ךיז טליו טצעי ןוא ,טנערעל

 ןעמלאה םינ תושרד ןייק טירופ ראט תישרד רהאי ץאג א טנאז סאוו דינמ
 .השרד ַא ןעמלאה געמ ךיא איו רהאי ץנאג ַא ןופ דיא ַא ראנ ןוא

 ! יתוּבר אזלא
 הבר .השעמ עכילרעדנואוו אזא הלינגמ ןיא זנוא םלהעצרעד ארמנ איד

 לעסּפענש א טּפאחעג ןעבאה יז ,אריז "ר רבח ןייז ךיז וצ ןעדאלעגנייא טאה
 םאה ןוא הבר ןעמונעג טאה ןאד .ןעראוועג גיד'םסובמ קראטש ןענייז ןוא

 גידעּבעל זיא רע ןוא טָאג ןעמעּבעג רע טאה ןעגראמ ףיוא ,ן'אריז "ר טעליוקעג

 איװ ארומא אזא ןא םינ ראג ךיז טּבױלג סע .אלפ א זיא סאד . ןעראוועג

 ךאנ ןוא ןעשנעמ א ןעליוק לאז רע זיּב ן'רוכשנייא טייוו יוזא ךיז םעו הבר
 ,לשמ ךרד לע ןענייז ס'אתדגא איד זא ךאד ןעסייוו רימ ראנ .םענייז רבח א

 וצ אה הבר .יזא עיראגעלא עועיד העטשרעפ תיּבה לעּב םלא ךיא

 טכאמעג ערייּב ןעּבאה ייז ,אריז *ר ארומה םעד רבח ןייז ןעדאלעגנייא ךיז
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 ןערייר סעּפע לאז רע ץאריז 'ר ןופ טרעדאפעג הבר טאה ןאד ,הסוכ א
 -עג טינ טאה רע רעּבא ןערייר טלאוועג טאה אריז 'ר .הדועס רעד דובכל

 ןעּבאה רימ איו ,םירוּפ םוא ןענ'השרד טינ ריגמ ןייק ןעק םנעטשרע ,טנעק

 ןוא טלעסּפענשראפ ןעוועג ןיוש רע זיא םנעמייווצ ןוא ,םנאזעג רעהירפ ןיוש
 הצילמ איד זיא סאד ןוא ,לױמ ןיא טרהעקעג טינ םהיא ךיז טאה גנּוצ ןייז

 טסייה סאד ,טעליוקעגקעווא םהיא טאה רע טושּפ .טעליוקעג םהיא טאה רע

 רע טאה ןעגראמ ףיוא ןוא .מייהנעגעלראפ א ןיא טכארבעג םהיא טאה רע
 .ןעוועג היחמ םהיא טָאה ןוא ןעטעּבעגרעּביא םהיא

 אלד דע אירוּפּב אמוסבל שניא בייחמ ןופ הצילמ איד זיא סאד ןוא

 -עג ענייק זא לעיפ יוזא ןעקנירט וצ הוצמ א זיא םירוּפ ךילמענ .'וכו אדי
 איד ,עדי אל איד ראנ ,תושרד ןעטלאה וצ דנאטשמיא ןייז ןעלאז עמרהעל
 ןעגעמ עועיר ראנ ,ןעשנעמ עטסארּפ ראפ טנעכערראפ ןענייז סאוו
 . םירוּפ םוא ןענ'השרד

 אייּב ךיא ןיִּב .ךשפנ הממ א טימ ןעלעפעג ךייא ףראד ערער ןיימ ןוא
 ךייא השרד ןיימ ךאד ףראד ,ןעשנעמ ןעטסארפ א ראפ טנעכערראפ ךייא
 טינ השרד ןיימ ךייא זיא .ןעדייר וצ גאט ןיימ זיא םירוּפ לייוו . ,ןעלעפעג
 ןעמ ןוא ,שנעמ רעטסארּפ ןייק טינ ןיִּב ךיא זא ןמיס א ךאד זיא , ןעלעפעג
 ךיז רימאל ,יוזא וצ יוזא .ןעגנאלרעפ טינ השרד עטכער ןייק רימ ןופ ףראד
 ןעּבאה רימ ןעלאז רהאי א רעּביא יאולה ,םירוּפ רובכל ןייז חמשמ לעסיּבא
 ,תורזג עשיסור ןופ ןערעוו רומּפ ,םירופ םעיינ א

 ! םייחל ! םייחל
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 ,םירופל עדער א
 ,גרעּבנעזאר ,ח .א ןופ

 !רערעהּוצ עהמרעוו עניימ
 אייּב טייטש ןענעײל טצעי ןהעג רימ עכלעװ רּתסא תלגמ איד

 עלא איװ עפּומטש ערעכעה לעיפ א ףיֹוא ,עפוטש עביֹוה רהעז א ףיֹוא זנּוא
 איד ןּופ ןּוא ,םיאיבנ איד ןּופ ,שדקה יבתּכ ערעזנּוא ןּופ םירפפ ערעדנא
 ףױא טהעטש אױ עכלעװ טימ ,הרֹוּת יִׁשמּוח השמח איד רעסיֹוא םיבּותּכ
 טימ טעמראּפ ףיֹוא ןערעװ ןעּבירׁשעֶג ןּומ רּתסא תלגמ איד ,הגרדמ ןייא
 הרֹוּת רפס א ןעּביירש םייּב טרעדאפעג טרעװ סע סאוו ןעגנורעדראפ עלא
 "כיר ןענעייל םעד ךאנ ןּוא ןענעייל םער ראפעּב הכרּב א ןעכאמ זּומ ןעמ
 ימלשורי ןיא רהעמ ףאנ ,הרֹוּה רפס רעד ןיא ןענעייל םעד אייּב איו גימ
 לטביל םידיתע םיבּותּכּו םיאיבנ : םגאז רעכלעוו רמאמ א ךיז טניפעג הליגמ
 םירפס איד סאד ,לטביל םידיתע ןיא רּתסא תלגמו הרֹוּת יׁשמּוח השמחו
 .ןערעװ לטּב עלא אֹובֹל דיתעל ןעלעװ םיבּותּכ יד ןּופ ןּוא םיאיבנ איד ןּופ
 םימ ּויֹזא םע יא רעּבא םּוראװ ,רתסא תלגמ ןּוא הׁשֹמ תרֹוּה רעסיֹוא

 עללא ןופ רעכעה ןהעטש אּוצ ןעװעג הכֹוו רּתסֹא תלגמ איד טאה סאוו
 רעד טימ עפוטש ןייא ףיֹוא ןעהעטש ןּוא םיבּותכּו םיאיבנ איד ןּופ םירפס

 ןעמהענ רימ ןעוו ןייז ּוצ רעקראטש ךאנ טנייִׁש עגארפ עזעיד {הרֹוּתה רפס

 ןייק טרעװ רּתסא תלגמ רעצנאג רעד ןיא םאד טקאפ םעד טכארטעּב ןיא

 עלא איד ןופ םֹׁש ןיק ,ןעמאנ סטאג טנאמרעד טינ לאמ םעגיצנייא

 רעזעיד ןיא טנאמרעד טינ לאמ סעגיצנייא ןייק טרעװ םישֹודקה תֹומׁש
 רעשיסרעּפ רעד ןיא גנוטער רעשידיא רעד ןּופ עטכישעג עצנאג יד ,הלנמ
 יזא ,ףאז עכילרימאנ א םלא הליגט רעד ןיא טלייצרעד טרעװ הנידמ
 -עג רעצנאג רער ןיא ןעמונעג לייהשנא ןייק ראג םאה טייהמאג איד איו
 {הנרדמ רעכיֹוה אזא ףיֹוא הליגמ איד טהעטש םוראוו אזלא ,עמכיש
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 טיי ןענימוווומוווא

 ןעלעװ רימ ןעוװ ןערעװ טעטראווטנאעּב טכיל טעװ עגארפ עזעיד

 ןיא ,רּתסא תלגמ רעד ןּופ טלאהניא םעד ןעטכארטעּב םאזקרעמפיֹוא
 ןעשיריא ןעגנאל םעד ןּופ ןעטכישעג עלא ּפא ףז טלעגיּפש םע רעבלעוו
 טרא איד ןּוא ,ןעגנּונידלּוׁשעּב ערעיז טימ ,ס'נמה עלא ענייז טימ ,תולג
 -עּב ענהא געװ ןעכילריטאנ ץפיֹוא טסאפ רעמיא זיא קלאפ רעזנּוא איו
 טאה טכיזניה ןעזעיד ןיא ןּוא ,ןעראוועג טעטערעג תֹואלפו םיסנ ערעדנאז
 אייּב ןעמלאה טסעפ ףיז הטומ םעד ןעּבעגעג רעממיא אייז הליגמ עזעיד
 איר איו אז ,ןענאיצידארמ ערעייז ייּב ,הרֹוּת רעיז ייּב ,ןעּביֹולג רעייז
 ןּוא םקראמשעג קלאפ רעזנּוא טאה רתסא תלגמ איר ְךיֹוא יֹזא הרֹוּת
 ןּוא ןעדײל עכילקערש איד ןּופ ןהעגרעטנוא טינ לאז סע טגיטפערקעג
 ערעטיּכ ערעייז ןענעג רעגױעּב םיֹורא ןּוא תּולג ןעגנאל רעייז ןיא תֹוּפירר
 , םיאנֹוׂש

 עלא ןּופ עּבלעזעיר ןענייז ןמה ןעטשרע םעד ןאפ ןעגנונידלּושעּב איד
 זיא סע םעבלעװ קלאפ א זיא םע ,רחא םע ּונֹׁשֹי ,ןעטייצ עלא ןופ םינמה
 -ער ןענייז עלא ,ןעסאלק ענערעישרעפ ןייק אייז ייּב אטינ ,סנייא רעממיא
 רזופמ ,ןעמייווצ םעד ריפ רענייא קראטש ןעטלאה ןּוא ןענאזעג שימארקאמ

 ,טרא ןייא ףיֹוא םינ טציז םע ,םיירּפש ּוצ ןּוא טייז .ּוצ זיא סע ,דרֹופמו
 ,טרעכאמ טרעכאש סע טרעדנאז יֹוּבררעקא טימ םינ ףיז טגימפעשעּב סע
 -ימאלפסקע ּוצ אייז םוא רעקלעפ איד ןעשיווצ רעמיא זיא סע ,םימעה ןיֵּכ
 ןּוא ןענהאו ןעמ לאז םיֹוג ןעשיוצ לעטרעװ א רעמיא זיא יז ייּב ,ןער
 עצמעזעג ערעייז ,םע לּכמ תֹונֹוׁש םהיתרו , ןעגעיל ןעמ לאז ןעדיא ןעשיווצ

 -עטיפכאה ןעכאמ איז ., עצטעועג ערעדנא עלא איו םרערנא ןענייז
 ףלמה יתד תאו םינקז בֵׁשֹומ , םילֹוח רּקּב , םימותי יתֹּב , רעל
 איז ןעיהמ טסניד רעטילימ איד ,עצמעזעג עכילגינעק איר ,םיִׁשֹוע םניא
 איד ןעגנוגירלּוׁשעּב עזעיר טינ ןעניז .ןעסיו טינ סע ןעליװ ןּוא טינ
 ז ןאוועשורק ןיא םוועטאנגיא איד ןופ +ס'נמה ערעזנּוא עלא ןּופ עּבלעז

 ןעדיא איר סאד טראוו ןייק טלייצרעד הלינמ איד סאד גידריווקרעמ
 ןעּבאה תמאַּב ןוא ,ןעגנּוגידלּוׁשעּב םינמה ןענעג טגירייהמרעפ ךיז ןעּבאה
 + ןעגנוגידייהמרעפ ןעפלאהעג תּולג ןעגנאל רעזנּוא ןיא זיא םע ןעװ זנּוא



 רעגדער רענאקירעטא-שידיא רעד 218
 סייוויסיי

 ר

 א ּוןעפלאהעג רעמיא זנוא טאה סאו ןּוא ,ןעפלאהעג זנּוא םאה רעװ

 "קאראב ןעשיריא ןעטכע ןייא טימ ,ריא רעטכע רתמא ןייא  ,ידּוהיה יכדרמ

 א ,רעטכאט ענעגייא ןיז סלא המֹותי א טעהיצרע רעכלעוו דיא א ,רעמ

 טסּכאװ יז ןענאוו ןּופ ןעגאוסיֹוא טינ לאז יז ץרּתסא טגאזראפ רעכלעוו דיא

 רעד ןּוא רהיא ּבעילּוצ עלעטש עסיֹורג א ןעטלאהרע טינ לאז יכדרמ ןּוא

 םופײרד רעד איו ,קלאפ ןעצנאג ץֹפיֹוא האנׂש האנק ןעהיצפיֹורא טימ

 יבדרמו ןעכאז ללּכ ןיא טריסערעטניא זיא רעכלעוו ריא א, ןעטייצ ערעזנּוא ןיא

 סע סאו םעלא לימש רער ןיא סייװ רעכלעװ הׂשענ רׁשֹא לֹּכ הא ערי

 ללּב םּוצ ענונ זיא סע ןעוו רעּבא ,ןעדיא ןעגעװ גנוריגער רעד ןיא ךיז טוהט

 רעממיא זנּוא ןעּבאה ןעדיא עכלעזא ,סעלא טימ טרעפּפא ,םעלא רע טּוהמ

 ךז ןעמעש עכלעװ ,םיֹונ איװ ןעּבעל עכלעװ ,ןעריא איר טינ ,טעמערעג

 ןעּבעל רעיז טימ רעממיא ןעּבאה עכלעװ , גנומאמשּבא רעייז טימ

 .רעזנוא טאה ןעדיא עבלעז א ּבעילּוצ ,זנּוא ןעגעג רעקלעפ איר טציירעגפיֹוא

 . ןעמילעג רעמיא קלאפ םעמירא
 ,םיסנ ךרּוד טינ ראפ רּתסֹא תלגמ ןיא טמּוק העוׁשי איד ,גנומער איד

 .הלפמ איר טגירק אנוש רעד ,געװ ןעכילרימאנ רהעז ץ'פיֹוא רונ

 רעמיא זנוא טיג םאר .םיסנ ענהא תֹורצ ערעייז ןּופ טיירפעּב ןערעװ ןעדיא
 סאר גנונפאה אּוצ רעמיא זנּוא םיג םאד ,הטיֹונ רעזנּוא ןיא המּומ אּוצ

 איד זיא רעּבירעד ,געװ ןעכילרימאנ א טימ ערארג ןעפלעה זנּוא טעװ טאג

 ,גיװע זיא קלאפ עשיריא סאד איו ,גיווע זיא רּומאנ איד איו גיווע הלנמ

 םע ןּוא ןעדניוושרעפ רעמיא ףיֹוא ןעלאז ןעדיל ערעזנוא סאד טאג ּבעיג

 ,ןמא ,הלואג ערהאוו איד ןעטוק לאי
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 .םיטה תועמ

 ףָאזַאליּפ ןעשיווטיל ןופ

 חספ זיא םיבֹומ םימי ערעזנוא ןּופ ןיורק איד ,בוט-םוי רעטסנעש רעד
 ןראוועג ןראּבעג זיא סאוו טייהיירפ ןּופ גאטסטרוּבעג םעד ןרעייפ רימ ןעוו
 ןעװ ,רהאי ןּופ טייצ עטסעּב איד זנוא ראפ זיא חסּפ .,סולינ ףיימ עזאּפ
 "ייארעפ ןמוקיפא ןופ עיפאזאליפ איד ןּוא םירצמ-תאיצי ןופ עיראטסיה איד
 רּומאנ עצנאג איד ןּופ ןּוא םירישה - ריש ןּופ עױעאּפ איד טימ ךיז ןעגינ
 ןעּבאה סאוו איד ריפ טייצ עטסגרע איד ףיוא זיא חסּפ ,רעּבא ,זנּוא םּורא
 עכלעוו ענעלאפעג עכילקילגנּוא איד ,חסּפ ועכאמ ּוצ סאוו םימ םינ רעדייל
 ןּוא תוסוכ איד ריפ ןייװ ןיק ,שימ םּוצ ןהענ ּוצ סאו טימ טינ ןעּבאה
 המשנ איד זיא סאו וט-םוי ןעסיֹורג םעד ןרעייפ ּוצ הצמ ענייק וליּפא
 ,עיראטסיה רעזנּוא ןּופ

 -נּוא ףױא בּומ לּכ טימ רדס םעד ןעטכירּבא שימ םּוצ ןיינ רימ ןענעק
 ּוחסּפ ןעטרעטשרעפ א טאה רבח רעזנּוא זא ןעסייו רימ ןעו ןעשימ ערעז
 טהעז ןױה ןיא וכֹׁש רעזנּוא ייּב ןעװ 'םכנחּב םּתחמׂשּײ ןענאז רימ ןענעק
 ץלאטש טימ הרגה רער ןיא ןעגאז רימ ןענעק +באצ-העשת איו םיוא
 ןעניפעג טייצ רעּבלעז רעד ןיא זא ןעסייוו רימ ןעװ "לכאיו יתיי ןיפכד לכ,
 -רעפ ,טנראזרעפ ,טכאמשרעפ ,גירעגנּוה םעילימאפ ןישיריא זנּוא ןעשיווצ ךיז
 תולד רעד ןענאו ןופ ןעשימ עטעקאנ ייּב טרעױרטרעפ ןּוא טרעמטיּכ
 | ,ןענייוו אייז טפלעה

 רימ !טינ סע ןערהאמ רימ ןּוא ,םינ סע ןענעק רימ עדניירפ , ןיינ
 ןעזומ רימ ,חסּפ ןעכאמ ּוצ סאוו טימ טינ ןעּבאה סאוו איד ןעפלעה ןעזּומ
 טסייה סאוו דנאפ ןעשידיא םענהעש םעד ּוצ ןענעק רימ לעיפיוו ןרעייטשייּב
 ןהעז רימ ןע ללאז ,ןעּבעג לעיפ טינ ןענעק רימ  ןעוו ןּוא *םיטח תועמ,
 םייּב ןעצעז טינ ךיז ןערהאט רימ .ןעּבעג רהעמ ןעלאז ערניירפ ערעזנּוא זא
 עשיריא ענירעגנוה טדאטש ןיא אד ןע יז סע זא ןעסייו רימ גנאלאז רדס
 טסאג ןעּבעיל םעד ןעסירגעּב ּוצ סאו טימ םינ ןעּבאה עכלעוװ םעילימאפ
 ,ףליה רעזנוא ףױא ןעמראו םאו איד ןעפלעה רעממיא ןעזּומ רימ ! חספ
 סאו איד ּוצ דנאה עכילדניירפ א ןעקערטשסיוא רהאי ץנאג א ןעזּומ רימ
 העװ לאמ דנעזיױט רעּבא-ןעּבעל ןּופ םי ץףיוא ןראוועג םעדנארטשענ ןענייז
 מאה םאוו רעד ןעװ העװ ןּוא חסּפ ןאמירא םעד ןעגיסעלכאנרעפ רימ ןעוו
 ,ונתורח ןמז םעד רובכל םינראג םאה סאוו םעד טסענרעפ ,סעלא

 ןעמכילפּפ איד ןעגעװ טדערעג גּונעג באה ףיא ןא קנייד יא
 -רער ןּוא ,ןעּבעג ּוצ ץטאלּפ ןעכאמ ןערייר סאד לאז טצעי ןּוא םימיח תועמ
 ,טלעּפאר ןעּבעגּבא ףייא טמאנ םעװ ראפ
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 ,םילקש 'ּפ תבשל עדער א
 .גרעבנעזָאר .ח .א ןופ

 { רערעהּוצ עהטרעוו ענייּמ
 רעזנוא ײּב זיא ונוכמ לע ןענאטשעג ףאנ זיא שרקמה תיּב רעד םלא

 -נוא טסּואװעב זיא עכלעוו עּבאגּבא רערא ,רעייטש עסיוועג א ןעוװעג קלאפ
 ןעמ טאה רעיײטש רערדא עּבאנּבא עזעיר ,לְקׁשֹה תיצחמ ןעמאנ םעד רעש
 םייּב רעפּפא עגיהמעג איד ןוא לעּפמעט םעד ןעטלאהּוצ סיוא טכיורּבעג
 -קעלאס טייּב גנערטש רהעז ןעװעג זיא ןעמ .לעּפמעט םיא טסנעידסעטאג
 לע ןיעימשמ רדאּב דחאּכ זזנוא טלייצרעד הנשמ איד ,רעייטש עזעיד ןעט
 ּוצ ןעּבעגעג ןעמ טאה רדא ׁשֹדוח ןיא גאמ ןעטשרע םעד סאד ,םילקשה
 -םעט ןיא לקׁשה תיצחמ ןייז ןעגניירּב לאז רעדעי סאד קלאפ רעזנּוא ןעסיוו
 טינ דנאמעי טאה רדא ןעטסניצנאוצ ןּוא ףניפ םעד זיּב ּבױא ןּוא ,לעפ
 ןוכׁשמ א ןעמונעג םהיא ייּב ןעמ םאה לקְׁשֹה תיצחמ ןייז ןעגארטענ ןיירא
 (רראּכ היכב .עּבאגּבא עניילק עועיד ןעלהאצעּב ּוצ םהיא ןעגנווװצעג ןּוא
 סלא 63 .א .א'פ םילקש) ןכשמל וליחתה ׁשדקמּב ובשישמ ,ׁשרקמּב ובׁשֹי
 טרעהעגפיא ןעּבאה תונּכרק איד ,ןעראועג בורח זיא שדקמה תיּב רער
 ץלא ךאנ ןעריא איד ןעגעלפ ,טסנעירסעמאנ ןּופ עמראפ טפיוה איד ןייז ּוצ
 -סנערעל איד ןעצמיטשרעטנוא ּוצ םילׁשּורי ןיא לקֹׁשה תיצחמ םעד ןעקיש
 ןייז םרידומשעג מאה קלאפ רעזנּוא ואוו תובישי עסיֹורג איד , ןעמלאמשנא
 גיצפנופ ןוא ןיינ טרעדנּוה יירד זיִּב םרעיורעג טאה סעזעיד ,ערהעל עגילייה
 ץירע עֶׁשֹר א ,גינעק רעשימױר א טאה םלאמאד ,ןּברּוח םעד ףאנ רהאי
 לאז ןעּביג ןעריא סאו לקׁשֹה תיצחמ רעד םאד להעפעּב א ןעּבעגעג םיורא
 רעשימיור רעד ראפ רעייטש א סלא תוכלמה רצואל ןערעוװ טכארּבעג ןיירא
 ,סעלא טּבױרעּב זנוא טאה סאו ,העשרה תּוכלמ רעזעיד ראפ , גנוריגער
 -שוצ סעלא ,טּבױרעּב סעלא ,טייהיירפ רעזנוא ,לעּפמעט םעד ,דנאל סאד

 רזעילא 'ר טייפ רעסיורג רעד טרעיורעּב סעזעיר ,טעטכינרעפ סעלא ,טרעט
 תוצופת לבב מנייה ןענאז רימ סאוו םילקש תׁשרפל תורצוי איד ןיא רילקה
 לייװ ,יתלקש סויה דע סמל םנה ,יתלקש אֹל דע ילקש יד !לארׂשי
 -מעמ ןיא םיִלָקֹׁש ענייז טלהאצעג ךילטקניפ טינ לאמא טםאה קלאפ רעזנוא
 סלא רעקירדעּב ערעונוא ּוצ ןעלהאצ םע םנייה רימ ןעזומ ראפרעד , לעּפ
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 רעּבלעו רעד .= ייּב ןעפאלקש ןענייז רימ סאד ןעכייצ םּוצ רעייטשּפאק א
 אׂשנ ןודא ונילֲע ףינפ רוא :םילקֹׁש תשרפל ףסומ ןיא טאג טעּב ןטייפ
 ונּוא ףױא ךילדנע ןיױש ףיז לאז טאנ סאד ,אשנו ןוכנ תיִּבּב אשא לֶקׁשֹו
 תּולג ןרעמסניפ רעזנּוא ןעטכיילרע טכיל רענילייה ןייז טימ ןּוא ןעמראּברע
 ןיא יעגניירּב וצ םילקׁש ערעזנוא רעדיװ עדנאטשמיא ןייז ןעלאז ר מ סאר
 טינ לאז לקֹׁשֹה תיצחמ רעד םוא ,שדקמה  תיּכ ןיא ,לעּפמעט ןעגי יייה
 םימכח עטלא איד ףאנ ןעּבאה ,קלאפ רעזנוא ןּופ ןערעװ ןעסעגרעפ
 ןיא ןענעײל ועמ לאז ררא ׁשרח שאר ראפ תּבש םא סאר ןעװעג וקתמ
 .לקשה תיצחמ םעד ןעגעװ טגאזעג טרעװ םע ּואװ הֶׁשרּפ איד הרות רעד
 -נואוצעג םאה ןעמ סאד גיטכיוו יוזא לקׁשֹה תיצחמ רעד זיא םּוראוו רעבא
 -נעװעגנא לעטימ עלא טאה ןעמ ןּוא ,ועלהאצעּב ּוצ ךילטקניּפ ןעדעי ןלג
 טינ לאז רע ,תוכלמה תרזג יּפ לע ןעראועג למכ יא רע ןעװ ,סאד םעד
 גיהמענ ראפ רימ ןעניפעג סעועיז +קלאפ רעזנּוא ןופ ןערעװ ןעסעגיעפ
 ,ערער רעזעיד ןיא ןערעלקרע ּוצ

 עלא ןופ טיהכיײלג איר זיא לקִׁשֹה תיצחמ ןּופ פיצנירּפ טפיוה רעד
 רער ,לקׁשה תיצחממ טיעמי אֹל לדהו הּברִי אֹל ריִׁשעה ,טאג ראפ ןעשנעמ
 רעגינייװ ןעּבעג טינ לאו רעמירא רער ,רהעמ ןעּבעג טינ לאו רעבייר
 ירא ריפ הקדצ ועּבעג ןענעװ ךיז טלעדנאה סע ןעװ .לקֶׁשֹה תיצחמ א ןּופ
 םע רעװ ,וכרע יפל ןעדעי ףירעמ זיא ןעמ זא ,ןיד רעד זיא ,ןעשנעמ עמ
 ט"פ םיּבמר) רעגינייװ םינ רעמירא רעד ןּוא רהעמ ןעּבעג זומ ףייר זיא
 -טימש איד ןעװ ללאפ רעד טינ רעּבא זיא סעזעיד .(םיינע תונתמ תוכלהמ
 יז עצטעזעג ערעזנּוא לייװ ,ףיילג עלא ןענייז אד ,לעּפמעט ןראפ זיא עצ
 .נירַּפ א זנוא ייַּב זיא רטהאד ,ןעיואוועג ןעּבעגעג זנוא טסבלעו טאג ןופ ןענ
 ונוא ײּב יא םע .ץטעזעג םאד ריפ ףיילנ ןענייז ןעדיא עלא סאד ּפיצ
 ךיילג ןענייז עללא .עטריגיליװירּפ טינ ןּוא עטריגילױװירּפ ןעוועג סלאמעינ
 ,ץטעזעג סאד ריפ

 ןעטייצ עטלא איד ןיא ןערעװ טכױרּבעג טגעלפ לקשה תיצחמ רעד
 ןעסיװ ּוצ םוא ,קלאפ סאד ןעלהעצ וצ לעמימ א םלא עטכישעג רעזנוא ןופ
 אייּב ,טסנעיד רעמילימ וצ גיהעּפ ןענייז סאו ןעּבאה רימ ןעשנעמ לעיפיוו
 םױנעצ א ןופ לאפ ןיא טסייה סאד ,ללאפ ןעזעיד ןיא רעקלעפ ערעדנא
 -עג קלאפ סאר טרעװ ,עיזיוער ,רנאלסּור ןיא םע טפור ןעמ איו רעדא
 -עּב ,גנומאטשּבא ,ןעגעמרעפ ענעדעישרעפ ךאנ טריציפיסאלק ןּוא טלהעצ
 טייהנעדעישרעפ עועיד םאה ,רעּבא וגוא ייַּפ .ןעכיילגרעד ןוא גנוניטפעש
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 זיא קלאפ סאר לייו ןעמוקראפ טנעקעג טינ טאה איז ,טאהעג טרא ןייק
 ןעּבענעג ןעּבאה עללא ןעכלעו ,לקשה תיצחמ םעד ףרוד טלהעצעג יעוועג
 ןעּבעגעג טינ טאה רעכייו רעד ,טיעמי אֹל לדהו הּברי אֹל רישעה ,ךיילג
 ,רעגינעו ועּבעגעג טינ טאה רעמירא רעד ןּוא רהעמ

 ,גנונהא ןייק ןעּבאה טלעװ רעטלא רעד ןופ רעקלעפ עטסמערליּבעג איד
 -סערג רעד ראגאז , טייהכיילג רעד ּפיצנירפ םעד ןופ שאהעג ,ףירנעּב ןייק
 טאה ןעמ ןעכלעװ ,ןאמאלפ ןעמייצ עמלא איד ןּופ ףאזאליפ רעשיכירג רע
 ּוצ איו ןעלאעדיא ענייז ןיא םאה ,רימלּת א ס'איבנה הימרי ראפ טנעכערעג
 טייהכיילג רעזעיד ןופ טםאהעג ףירגעּב ןייק , גנוריגער עטּוג א ןעטכירנייא
 ועסאגרעפ םע זיא טולּב לעיפ .ץטעועג סאר ןּוא טאג ריפ ןעשנעמ רער
 ךאנ טריטסעוקע ףאד ןוא 1 םייהכיילג ריפ ןעמייצ עיינ איד ןיא ןעראוועג
 סע .עטכער ענערעישרעפ טימ ןעשנעמ ועסאלק ענעדעישרעפ ךיוא טנייה
 לגילערא ,ןיזיקראמ ,םיסכוד ,ןעזאינק ,ןעפארנ יז ייַּב טצעי ףיוא האנ טּבינ
 וייק ןּופרעד ןעּבאה ןעדיא רימ ,םעיגיליוװירּפ ןּוא עטכער ענערעישרעפ טימ
 ןע.ארק ייװצ ןּופ ראנ רעקלעּפ ענעי ןעסייוו רעּבירעד . טסּואװעג םינ לאמ
 ןופ ענארק איד ,הנוהכ התכו תיכלמ רתכ ,קלאפ סאד ןעריגער עכלעוו
 ךאנ ןעּבאה ועריא ךימ , םוהמרעטסירּפ ןּופ ענארק איד ווא גנוריגער רעד
 רתכ זיא סאד ןעּבעל ס'קלאפ ןיא עילאר א ןעליּפש עכלעוו ןענארק ייווצ
 ענארק איד ןּוא ,טייקמאזרהעלעג ןּופ ענארק איד ,בֹומ םש רתכ ןּוא הרות
 זיא ענארק עטצעל עזעיד ,ןעמאנ ןעטוג א טימ גנּורהיפפיוא רעמונ א ןופ
 | ,ןהיבג לע הלוע בוט םֵׁש רתכ ,עטסגיטכיוו איד זנוא ייַּב ראגאז

 טאה קלאפ רעזנוא סאוו וצ קילּברעּביא ןייא ןעּבעג רימ ןעלעוװ ןונ
 טאה רּבדמ רעד ןיא ,ןעשייצ עטלא איד ןיא לקִׁשה תיצחמ םעד טכיורּבעג
 םילקש איד ןופ ןעּבילקעגנעממאװצ ףיז טאה סאו רעּכליִז איד ןּופ ןעמ
 איד טכאמעג ,לֵקֹׁשה תיצחמ א רעדעי ןעּבעגעג טאה קלאפ םאר סאוו
 ןעדנוּבעגנעממאזוצ ןעּבאה עכלעוו ןעקאה איד ןּוא ןעלייז איד ּוצ ןעלעווש
 ; ידוקפ השֹרּפ הרוּת רעד ןיא רימ ןענעייל אז .םידומע איד טגיטסעפעּב ןּוא
 לקשּב לקֹׁש םיעבשו הׁשמחְו תואמ עבׁשו ףלאו רככ תאמ הרעה ידּוקפ ףסכו
 ןּבמ םידוקּפה לע רבועח לכְל ׁשדקה לקְׁשֹּב לקשה תיצחמ תלגלנל עקב ,שרֹוקה
 ,םישמחו תואמ שמחו םיפלא תשלשו ףלא תואמ ׁששל הלעמו הנש םירשע
 תאמ ,תכרּפד ינדא תאו ׁשדקה ינדא תא תקצל ףסכה רככ תאמ יהיו
 םיעבשו השמחו תואמה עבׁשו ףלאה תאו ,ודאל רככ , רככה תאמל םינדא
 יׁשעג ןיא םוהטניליה סאד סאד רימ ןעהעז ןופרעד , םידומעל םיװ הׂשע

 ןופ ןעליהמ ענלעצניא איד ,קלאפ וופ ןעּבאג איד ףרוד טסעפ ןענאט
 םעד ךרוד רּונ ןעדנוּבעגנעמאזוצ ןּוא טגיטסעפעּב ןעוועג ןענייז םּוהטנילייה
 ןּוא םירא , טרעיײטשענייּב טאה קלאפ עצנאג סאד סאוו לקׁשה תיצחמ
 * ףיילנ עלא ךייר

 תיצחמ ןּופ רעדלעג אֹיִד ןופ ןאמ טגעלפ ןעמייצ ערעמעפש איד ןיא
 ןיא הנשמ איד זנוא טלהעצרעד אז ,רוּבצ תונּברק עלא ןעגניירב לקׁשֹה
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 םחלה יתֹׁשֹו רמועה , םהיכסנו ןיפסומו ןידימת הֹּכ םייקל :םילקש תכסמ
 -אה םיקודצ איד סלא ,(א"מ דיּפ םילקש) רוּבצה תונּכרק לכו םינּפה םחלו
 -בעג ןעללאז רוּבצ תונּבנרק איד סאד גהנמ א ןערהיפנייא טלאוועג זעּב
 םימכח ערעזנוא ןעּבאה ,םיריׁשע איד ןופ תובדנ ןופ ןערעװ טכאר
 -רע טינ לאז םיקּודצ איד ןּופ ׁשנּואװ רעד םאד עכילגעמ סעללא ןאהטעג
 ּיהֹׁש (א קרּפפ תינעת תליגמ איד זנוא טלייצרעד אז .ןערעװ טלהיפ
 םיאֹׁשר םתא ןיא םימכח םהל ּורמא ךיחי לׁשמ םידימת םירמוא םיסּודצ
 םעזעיד ןוא ,לארׂשי לכ לשמ אלא אּב רוּבצ ןּברק ןיאׁש יפל ןכ תוׂשעל
 סאו נאט םעד טמיטשעּבכ ןעּבאה םימכח איד סאד ןעװעג גיטכיוו יוזא זיא
 ,נאמ בומ םוי א ריפ ,םיִקּודצ איד ןעגעג טרהיפעגסיוא ןעּבאה ייז

 ניילק איד ןעבעג טצעזעגמראפ קלאפ רעזנוא טאה ןּברוח םעד ףאנ
 -לאטשנארהעל איד ןעטלאהוצפיוא םּוא ,רעדעי לקׁשה תיצחמ א ןופ עּכאנּבא
 רעזנוא ,הרות איד ןעטלאהעגפיוא ןעּבאה עכלעו תובישי עסיורג איד ,ןעמ
 םעד ןעװעג לטבמ העשרה ימור יכָלמ איד טינ ןעטלאוו , ערהעל עגילייה
 ,טריטסױקע טצעי ןיּב ףאנ רע טלאװ קלאפ רעזנּוא יב לקֹׁשה תיצחמ
 רער ןעװ ןעװעג טלאו סאוו רערעהּוצ עהטרעװ עניימ  ראפ .ךייא טלעטש
 רעזנוא ןּופ ןעדעי ריפ טכילפפ א ןעװעג טצעי ףאנ טלאוו לקשה תיצחמ
 לעיפ איװ { םלעװ רעד ןיא ןאילימ ףלעװצ ןעלהעצ רימ ןעװ טצעי .קלאפ
 טייצ רֶעצרוק א ןיא ןעּבעילקעגנעמאזוצ ףיז טלאוו סע ןענאילימ עטרערנוה
 ענייז עלא ןופ לארׂשי ללכ םעד ןעטער טנעקעג טאה ןעמ עכלעװ טימ
 { תוערו תושק תורזנ ןּוא ןעמארנאפ ינימ עללא ןופ , תופידר ןוא תורצ
 עניטנייה ןיא תורוצנו תולודג ןאהטפיוא טנעקעג רימ ןעּבאה טּפױהרעּביא
 רלעג ןעװ ,טלעװ רעד ןיא עילאר טּפױה איד טליּפְׁש דלעג ןעװ טייצ
 טליּפש עילאר א ריפ סאו !עגינעק רעּביא ראגאז םעלא רעּביא טשרעה
 ןײא +ללּכה תביטל ךאו א טנעס ןייא ןעראּפשבא ןאמירא ןעטסערג םייּב
 רעלאד ןאילימ סכעז ויא םאד ,רהאי א לקֹׁש רעּבלאה א זיִא ףאו א םנעס
 אזא טימ ןאהטפױא טינ ןעמ ןעק סאו . רהאי א לארׂשי ללכ ןעצנאג ןּופ
 עּבאגּבא עניילק עזעיר ןעװ טלהעפעג טצעי זנּוא טלאוו סאו { לאטיּפאק
 רעד טינ טאה ,קלאפ רעזנוא ןיא ןערעװ טרהיפעגנייא םעיינרעּביא לאז
 אוצ קעװצ םעד ,םילקש תֶׁשֹרַּפ רהאי עלא ןענעייל זנּוא טסייה סאו ,ןיד
 ? ק אפ רעזנוא ןעשיווצ עּבאגּבא עזעיד ןערהיפנייא םעיינרעּביא ןעגֶעװ ןעטכארמ

 ייּב ןעטכירנייא לאז ערניימעג ןייא ןעװ ףיילג רהעז ןעוועג טלאוו סע
 סאוו ןעדניימעג ףאנ ןעניפעג סיוועג ףיז טלאו רעהכאנ ,עּבאנּבא עזעיד ךיז
 -אועג טשפחנ רעטײװ גהנמ רעד טלאוו יוזא ןּוא ,ןאהמענכאנ סע ןעטלאוו
 ּוא ,הלּואג איד ןעװעג ברקמ טלאוו סעזעיר ןּוא לארׂשי תוצופת לכּב ןער
 ןיא םילקש עּבלאה ערעזנּוא סעיינרעּביא ןעגניירּב ןעּבעלרער ןעטלאוו רימ
 לקֹׁשֹו אׂשנ ןודא שלש ףינּפ רוא :טגאז ןטייפ רעד איו ,לעּפמעמ ןעגילייה
 ,ןמא ,אׂשנו ןוכנ תיבּב אׂשא
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 ,שרחה השרּפ תּבשל עדער א
 , גרעּבנעזאר ,ח .א ןופ

 ! רערעהוצ עהטרעוו עניימ
 רימ ןעכלעװ ןיא שדוח םעד ,ןסינ שדח שאר טנייה ןעשנעּב רימ

 גנואיירפעּב רעזנוא ןופ ןעקנעדנא םוצ חסּפ בוט םוי ןעגילייה רעזנוא ןערעייפ
 טיירפעּב וצ גנונפפאה זנוא ןיא ףױא טקעװ רעכלעוו ןוא ,םירצמ תולנ ןופ
 -ילדגירג ןייז לאז גנונפפאה עזעיד םוא . תולג ןעגיטצעי רעזנוא ןופ ךיוא ןערעוו
 ונוא ריפ ןעוועג ןקתמ םימכח עטלא ערעזנוא ןעּבאה , רעקראטש ןוא רעב
 השרּפ תּבש :קעװצ ןעזעיר ריפ םיתּבש עלעיצעּפס רעיפ ,תוישרּפ עּברא
 , טייהכיילג ןופ ּפיצנירּפ םעד הרות רעד ןיא זנוא טנעייל ןעמ ןעו ,םילקש
 לאז רעבייר רעד סאד ,לקשה תיצחממ טיעמי אל לדהו הּברי אֹל רישעה
 םוצ לקש ןעּבלאה א ןופ רעגינייװ טינ רעמירא רעד ןוא רהעמ ןעּבעג טינ
 ילעװ ,רוכז השרפ תּבש ןלעפמעט ןיא טפנעירסעטאג ןעמלאהרעטנוא
 השרפ תּבש ,קלאפ ןעשידיא םוצ קלמע ןופ האנש איד זנוא טנאמרעד רעכ
 רעּפרעק רעטרױמ רעד סאד ,טרעלקרע זנוא טרעװ סע ןעכלעוו ןיא , הרּפ
 תּבש ךילדנע ןוא ,םהיא טימ גנורהירעּב ןיא טמוק סאוו סעללא אמטמ זיא
 סאו חסּפ ןּברק ןופ גנורעלקרע ןוא גנולהעצרע איד םימ ,שדחה השרפ
 תוישרּפ עּברא עזעיר ,חספ ברע ןעוויג בירקמ לאמ א טאה קלאפ רעזנוא
 ןופ ץנעטסױקע איר עכלעו ףױא ,ןעלייז איד ,עטסעפ רנורג איד ןענייז
 ןערעלקרע רימ ןעליװ עדער רעזעיד ןיא .טעדנירגעג זיא קלאפ ןעשידיא
 בומ םוי םעד טיט ךיז ןעשיווצ תוישרּפ עּברא איד ןופ גנאהנעממאזוצ םעד
 | . חספ

 יעגנולדנאהרעפ ענייז םימ גיטרעפ ןעוועג ןיוש זיא ונּבר השמ סלא
 רע טאה ,ןעדיא איד ןופ גנואיירפעּב איד ןעגעװ םירצמ ןופ גינעק ן'טימ
 ןעכאמ סע רע לאז איו : טכארטעג ןוא ןעקנאדעג ענייז ןיא טפעיטרעפ ךיז
 ןעמרוטש ענייק סאד ,ראּברעטשרעצנוא ןייז לאז קלאפ עשידיא סאד ןא
 טאה רע . ןערעטשרעצ ןוא ןעפראוומוא םינ םהיא ןעלאז טלעו רעד ןיא
 תוקח איד ןופ ןעטייהלעצנייא איד ןעטכארטעּבכ ןוא ןעקנעדכאנ ןעגנאפעגנא
 ןעדיא ןעליוו ןעכילטעג םעד ךאנ יוזא איו עינאמערעצ ןוא עטראפ איד חספה
 ,םויקה רוס םער ןעניפעג רע טאה אד ןוא ,חסּפ ןּברק םעד ןעכאמ ןעפראד
 .גנאגרעטנוא ןופ קלאפ עשיריא סאד ןעטלאהפיוא לאז סאוו דיס םער
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 ,ויוה ןייא ןיא ןערעוװ ןעפעגעג ןומ חספ ןּכרק רעד ,לכאי רחא תיּבּב
 ,עילימאפ רעד רעדעילג עלא ןופ דנאּברעפ רעגילייה רעד .עילימאפ ןייא ןיא
 יןערעטלע וצ רעדניק ןופ ןוא רעדניק וצ ןרעטלע ןופ טייהיירמ ןוא עּבעיל יד
 איד ןענייז סאד ,רעטסעוװש וצ רעדירּב ןופ ןוא רעדירּב וצ רעטסעוװש ןופ
 עשיריא סאד ןעמאזוצ ןעמלאה עכלעוו רעדנעּב עטסגיטכעמ ןוא עטסקראטש
 ןייק ,וּב לבאי אֹל לרע לב .גנאגרעטנוא ןופ םהיא ןעטיהרעּפ ןוא קלאפ
 ,עיליטאפ רעשידיא רעד ןיא ןעמוק ןיירא טינ לאז קלאפ רעדנא ןייא ןופ שנעמ
 רעטסגרע רעד זיא רעקלעפ ערעדנא טימ ןעשימיצ ךיז  ,ןָאיצאלימיסא לייוו
 ןעיראעהט ןוא ןעעדיא עלא ,קלאפ א ןופ ץנעטסיזקע איד ריפ תומה ךאלמ
 עשיריא סאד ריפ ךילּברעדרעפ ןענייז ןעּבעל ןעילימאפ ןעגעג ןענייז סאוו
 -עייא ןיא ןיירא םינ טזאל ,ףוגנל םכיתּב לא אובל תיחשמה ןתי אלו .קלאפ
 ןעכאמ עכלעוו ןעעריא עשיטסיבראנא ענייק ןעילימאפ ערעייא ןיא ,רעזייה ער
 ןענייז ןעעריא עזעיר לייוו . ןע"על ןעילימאפ ןופ פא ןעטאּפש עבלעוו ,קזיח
 -עג ויא סע עכלעוו ףיוא עמסעפרנורג איד ,תודוסי איד ןערעטשרעצ ,סרהמ ,

 ועדיא איד ןעפראד חספ ןּברק םעד . קלאפ א ןופ ןינּב רעצנאג רעד טעדנירג
 םכילענ ,םירוגח םכינתמ :עזייר א וצ גימרעּפ גוצנא ןייא ןיא ןאהמעגנא ןעסע
 ַא טימ ,םיפ איד ףיוא ךיש איד ,טלעטראגרעפ ,םכדיּב םכלקמו ,םכילגרּב
 -קיש רער ןנעװ סאד ןעגייצ וצ ,עזייר רעד וצ גיטרעפ ,דנאה ןיא ןעקעמש
 ןעקעטש רעדנאו םעד ןעמהענ וצ .קלאפ עשידיא סאד ןעגניווצ םעוו לאז
 םע לא הכלממו ױג לא גמ טםלעװ רעד רעּביא ןערעדנאוו ןוא דנאה ןיא
 ,רערעדנא רעד וצ ךיירגינעק ןייא ןופ ןערעדנא םוצ קלאפ ןייא ןופ ,רחא
 ןעמיהּבא רהיא טלאז ,םליע דע ךינבלו ךל קחל הוה רברה תא םתרמשו
 ,גױא ןופ לעפא ץראווש םעד איו ןעּכעל ןעילימאפ ןעיירט ןעגילייה רעיא
 רעייא ןיא ,קלאפ א ןיא טסײגסנעּבעל רער ,היחה חור רעד זיא סעזעיד לייוו
 ןעלעװ רעקלעפ עלעיפ סאר ,ןעגייצרעּביא ךיז רהיא טעװ ןעּבעלרעדנאוו
 םענייר א ןופ טייקגיטכיוו איד ןענאטשרעפ טינ ןעּבאה יז לייוו ןהעגרעטניא
 ,טרילימיסא ךיז ןעּבאה יז , ןעסאלעגסיוא ןעוועג ןענייז יז - , ןעּבעלנעילימאּפ
 .טעטכינרעפ ייז טאה סאד ןוא

 ןיוש ןענייז ןעדיא איד ןנעװ ,רעטעפש םישדח יירד ַא ןופ ךרע ןיא
 איד טרעהעג ןױש טאה סע ןוא רּבדמ םעד ןיא קלאפ םעיירפ א ןעיועג
 טפעיטרעפ ןענאטשעג רעדיװ ונּבר השמ זיא ,ינס גראּב םייב תורּבדה תרשע
 סעגירעיורט ַא טימ ןוא ןעגיוא ענעזאלעגפארא טימ ןוא ,ןעקנאדעג ענייז ןיא
 -םיוא ןופ טאה רע עכלעוו תותול יד ,תוחול ירבש יד ףיוא טקוקעג רע טאה ץרעה
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 םעד םורא טצנאמ קלאפ סאד איו ןהעזעג טאה רע םלא ,ןעכארּבוצ גנונער
 ןענעיר וצ טכאמעג ךיז ןעּבאה יז סאו ,ּבלאק ענעדלאג איד בהזה לגע
 -טעג עטעטכארעפ איד ,םירצמ איד ןופ לעיּפשייּב םעד ךאנ טאג א סלא םע
 עכלעו ,ןאהמ רע לאז סאוו טכארטעג ןוא ןענאטשעג זיא רע .רענעידנעצ
 איד ןופ ןענהאװעגּפא קלאפ עשיריא סאד םוא ןעדנעוװנא רע לאז לעטימ
 ךיז ןעּבאה יז עכלעוו ןאינילער ןוא ןעעריא איד ןופ ןוא יירענעידנעצטענ
 -נעמ איד רעכלעוו ןיא דנאל רעד ןיא ,םירצמ ןיא טקוקעגוצ ןוא ןהעזעגנא
 ַא ,ןעּבעל םער טיט רערייא טדיױט םעד טימ ןאהמ וצ רהעמ ןעּבאה ןעש
 -עּבעל א ןופ טרעװ רהעמ טאה ןוא רעגילייה יז ייּב זיא רעפרעק רעטיױטמ
 איד ,ןעדימאריּפ עטסערג איד ןעמ םױּב עטיוט איד ריפ .ןעשנעמ ןעגיד
 רעד םוא ןעמפערק עלא ןא טעדנעװ ןעמ ,טלעוו .רעד ןיא ןערייּבעג עטסערג
 טוהט ןעמ םהיא טרימאזלאּבכ ןעמ ,ןעריטסיזקע גיווע לאז רעּפרעק רעטיומ
 -רעפ םהיא לאז סאוו ןעכאז עכלעזא רעּפרעק ןעטיוט םעד טימ , םהיא טימ
 .עטיוט איד ךילקריװ ןוא ,ןערעװ טעטבינרעפ םינ לאז רע םוא ןערענייטש
 טסואוועּב ןענייז ןוא םויה דע ךאנ ןעריטסיזקע םיירצמ עטלא איד ןופ רעּפרעק
 ןייק יז ייּב טאה שנעמ רעגירעּבעל א ןוא ,"ןעימומ, ןעמאנ םעד רעטנוא
 ,שנעמ א ןופ ןעוועג רעגיטכיװ לעיפ זיא ץאק א סאד אז טַאהעג המרעוו
 םוצ טפשמ'רעפ םהיא ןעמ טאה ץאק א טע'גרה'עג טאה שנעמ א ןנעוו
 -ער רעשיטאנאפ רערעטטניפ רעזעיד ןופ פא ייז ןעמ טנהאוועג איו ,טיומ
 { םיירצמ איד ןופ ןאיגיל

 טימ , המודא הרּפ ןופ השרפ רעד טימ ףליה וצ ןעמוקעג םאג םהיא זיא אד
 ןופ רענייא הרותה תקוח ןעפורעגנא טרעוו עכלעוו , הרהמו האמומ ןופ םיניד יד
 רעד סאד טרעלקרע טרעוו השרּפ עזעיד ןיא . הרות רעד ןופ ןעּפיצנירּפ טּפױה יד
 רעּפרעק רעטיומ רעד לייהטנענעג ןיא סאד ,גילייה טינ זיא רעּפרעק רעמיומ
 רעד זיא ןעשנעמ ןיא טּפױה רעד ,ןעגידעּבעל םעד ןיירנוא טכאמ ,אמט טכאמ
 ,לעממ הולא קלח א , המשנ א ךיז ןיא רע טאה טּכעל רע זא לייוו ןעּבעל
 ריפ ,ךיז ריפ ןוהט סעטוג לעיפ רעּפרעק ןייז טימ שנעמ רער ןעק סלאמאד
 ,ןיירנוא טכאמ רעּפרעק רעטיױט רעד ,רוטאנ רעד ריפ ןוא ןעשנעמ ערעדנא
 ןעּבעילּבעג רונ זיא סע ,ןעּבעילּבעג רבז ןייק םהיא ןופ זיא סע ןעװ רונ
 סאד .ןיז אמטמ וצ ףױא רע טרעה סלאמאד רונ , עלעעז ענייר איד
 עגיטייזנעגעג ייווצ ךיז ןיא טלאהטנע סאוו המודא הרּפ רעד ןופ דוס רעד זיא
 רוהט א ןיירמוא טכאמ איז , םיאמט רהטלו םירוחמ אממל , ןעמפאשנעגייא
 "נאוורעפ זיא איז סלא רעּבא ,רעּפרעק רעטױט ַא סלא ,ןעשנעמ םענייר א
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 רכז ןייק ויא עכילרעפרעק םעלא ןופ םאד אז ,ׁשֵא ןיא ןעראווענ טלעד
 רעד טרעה סלאמאד ןענעילּבעג זיא עלעעז ענייר איד רונ ,ןעּבעילּבעג
 ןקתמ םימכח ערעזנוא ןעּבאה רעגירעד ,ןייז אמממ וצ ףיוא רעּפרעק רעטיוט
 הרהמו האמומ ןופ םיניד יד טימ ,המודא הרּפ ןופ השרּפ יד ןענעייל וצ ןעוועג
 ךיֹוא סאד ןעגייצ וצ ,גנילהירפ ןופ גנאפנא םא ןיא רעמניוו ןופ עדנע םא
 טדױמ סאו ,ןעּבעל ןופ ּפיצנירפ רעד רונ טשרעה רומאנ רעצנאג רעד ןיא
 ןוא דנעהיצנא זיא ןעּבעל םאד רונ , טעטכינרעפ טרעװ ןוא טהעגרעפ ,זיא
 , הרפ השרּפ ןופ רוס רעד זיא סאד ,רעפפעש ןעגילייה םייּב רעייהמ זיא

 רעדיוװ ונּבר השמ ךיז טאה ,טיומ ןייז ראפ רעטעּפש רהאי גיצרעפ ןיא
 -ענ טאה רע ,קלאפ ןעשידיא ןופ טפנוקוצ םעד ןענעװ םכארמרעפ לאמא
 ןעסיורג ןייז טימ , האובנה חורּב ,קילּב ןעפעיט ןוא ןעפראש ןייז טימ ןהעז
 ןופ ןעדייל לעיפ רהעז טעװ קלאפ עשיריא סאד זא ,טסיײג ןעשיטעפארפ
 , ערהעל עגילייה ןייז ריפ ,ןעּבױלג ןייז ריפ גנומכארעפ ןוא ןענגנוגלאּפרעפ
 ןייז ןיא טכוזעג טאה רע ,הרות רעד ןופ ןעּפיצנירפ ענעּבאהרע איד ריפ
 איד ןעכלעוו ןופ םסאה סנאיגילער םוצ לעטימנעגעג א דנאטשרעפ ןעמיורג
 םעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןערעװ טעװ טלעװ איד זיּב ןעדייל ןעלעוו ןעדיא
 טאה רע ןוא--- ןאיצאזיליוויצ ןופ טסיינ םעד טימ ,טנארעלאט ןופ טסייג
 ןוא ,הכמ רעזעיד וצ לעטימ א ןאראפ ךילקריוו זיא םע סאד ןענופעגסיוא
 קלאפ ןייז רע טאה אד .טסּבלעז ןעדיא איד ןעשיווצ םולש ,תודחא זיא סאד
 ךתאצּכ ךרדּב קלמע ךל השע רשא תא רוכז : ןעמאנ םעטאג ןיא טגאזעגנא
 םעד ןופ ךייא ףיוא גנולאפעּב רעד ןופ עטכישעג איד קנערעג ,  םירצממ
 ןעלאפעּב ךייא ףיוא זיא רע ,ק"מע ןופ ,דנייפ ןעשידיא ןעטסערג ןוא ןעטשרע
 'וצ ,הבירמו הסמ ןעמאנ םעיינ א ןעטלאהרע טאה עכלעו ,  םידיּפר ןיא
 -ענוצ סלאמאד זיא סע איו טקנעדעג ,רעטקאראכ ןעשירעגירק רעיא ּבעיל
 השמ םירי רשאכ ן'קלמע טימ ,םהיא טימ טיירמש ןופ םייצ רעד ןיא ןעגנאג
 טשרעהעג טאה םע ןנעװ סאד ,קלמע רבגו ודי חיני רשאכו לארשי רבנו ודי
 -עג ךיא באה ןאר , תקולחמ ענייק ראוו םע םולש ןוא תורחא ךייא ןעשיווצ
 עניהמענ םעלא רערהיפ סלא ןאהט וצ דנעה עניימ ןעּביױהּפיױא יירפ טנעק
 ןעגנאפעגנא ךיז טאה סע ןעו רעּבא טגיזעג טאה רהיא ןוא ןוחצנ רעייא וצ
 םינ ראג רערהיפ םלא ךיא ּכאה ןנאד ,יירעקנאצ ,תקלחמ ךייא ןעשיווצ
 רבוג ךייא דנייפ רעד טאה ,קלמע רבנו ןנאד ןוא ךייא ריפ ןוהמ טנעקעג
 -רעּביא טאה קלאפ רעזנוא תורצ לעיפ איו ןעּבײרשעּבוצ טינ זיא סע ,ןעוויג
 ןעגנוטלאּפש איר ןופ ןעּבעל ןעבילטכישעג ןייז ןופ ףיולרעפ ןיא ןעטילעג
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 טבנ ןּב םעברי ןופ םייצ איד ןופ , יז ןעשיווצ ןעמיקעגראפ זיא סע םאוו
 הדוהי ףוא ,  ןעייוצ ףיוא קלאפ עשידיא סאד ןעטלאּפשיצ טאה רעכלעוו
 "נא רעד טימ ענייא ןעסירעג ךיז ןעּבאה עכלעוו תוכולמ ייווצ ףיוא ,לארשיו
 תובבלה רוריּפ ןופ קלאפ רעזנוא םעדייל גאט ןעגיטנייה ףיוא זיּב רערעד
 יר ,רעטייווצ רעד ענייא טגלאפרעפ ןעּבאה תוּתכ ענערעישרעפ ,תקולחמ ןופ
 ןוא םידיסח איד ,םיארק איד , ןעטסירקנעדוי איד ,םישורּפ איד טימ םיקודצ
 קילגנוא לעיפ איו ,ןעסקאדאטרא איד ןוא רעמראפער איד ,םידגנתמ איד
 ףיוא ענייא תונישלמ איד טימ קלאפ ןעשידיא ן'פיוא טכארּכעגנא יז ןעּבאה
 םימ עטכישעג יד טקנעדעג ,קלמע ךל השע רשא תא רוכז ! ערעדנא איד
 טגנייה טפנוקוצ רעד ןיא קילג רעייא סאד ןהעטשרעפ רהיא טעװ ן'קלמע
 גנואיירפעּב רערהאוו וצ ןערהיפ ךייא טעוװ סאד ןוא ,תודחא ןופ רונ פא
 , תולג ןערעטסניּפ ןוא ןעגנאל ןעגיטנייה ןופ ךיוא

 ןופ ןעסערעטניא איד וצ טייהנעּבעגרעּביא עסייה ע'תמא איר רעּבא
 רענלעצנייא רערעי ,טרּפ רעדעי ןעו ,ןעדניפמאטש םלאמאד רונ ןעק ללב
 .ער רע ןעק ןנאד רונ ,ללכ ןופ לייהמ רעכיילג א זיא רע סאד םייוו שנעמ
 להאוו םעד טימ ןעדנוּברעפ גנע זיא קילג ןוא להאוו ענעגייא ןייז םאד ןענעב
 ענייז ןערעפפא וצ טיירעּכ ןייז םלאמאד םעװ ןוא ללכ םעד ןופ קילג ןוא
 םעט רעד זיא םאד .ללכ ןופ ןעפערעטניא איד ּבעילוצ ןעסערעטניא ענעגייא
 םילקש ןופ השרפ איד ןענעייל וצ ןעוועג ןקתמ ןעּבאה םימכח ערעזנוא סאוו
 גנילהירפ םעד רָאפעּב תּבש ןייא ןוא םייהכיילג ןופ פיצנירּפ םעד טימ
 ,הלואג רעגיטפניק רעזנוא וצ לעמימ ַא סלא ,חסּפ בומ םוי םעד ראפעּב

 רעיפ ערעייז טימ תוישרּפ עּברא איד ,רערעהוצ עהטרעוו עניימ אזלא
 השרּפ איר טייהכיילג ןופ ּפיצנירּפ םעד טימ םילקש השרפ איד ,ןעפיצנירפ

 םיצנירפ םעד םימ הרפ השיפ איד ,תודחא ןופ ּפיצנירפ םעד טםימ רוכז
 תרות א זיא הרות רעזנוא ערהעל רעזנוא םאר טגייצ רעכלעוו ,ןעּבעל ןופ
 ןעילימאפ ןעגילייה םענייר ןופ ּפיצנירּפ םעד טימ שדוח השרפ איד ,םייח
 טיוּבעג ןעּבאה םימכח ערעזנוא עכלעוו ףיוא תודוסי איד ןענייז סאד ,ןעּבעל
 -נעמוקנא רעד רעכלעוו וצ ,הלואג רעגיטפניק רעזנוא ןופ ןינּב ןעסיורג םעד
 ךױא ןעלעוו רימ םאד גנונפפאה זנוא טּבעיִג חסּפ בוט םוי רעגילייה רעד
 -כרוד קיטקארפ ןיא ןענעק רונ ןעלעװ ריט ןנעװ .ןערעװ טזיילעגסיוא
 , ןמא ונימיב הרהמּב ןעפיצנירפ רעיפ עמנאמרעד ןעבא איד ןערהיפ
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 לֹודגה תּבשל עדער
 ,גרעבנעזאר ,ח ,א ןופ

 !רערעהוצ עהטרעוו עניימ
 ראפ סאוו תּבש רעד טרעװ םוראוו ךילדנעטשרעפנוא ןעוועג רימ זיא סעד

 רער ,שילאקיטאמארג טינ סע יא םנעטשרע ."לודגה תּבכש, ןעפורעגנָא חס
 טפרארעּב טאה םע ,קורקדה יקח יּפ לע שלאפ זיא "לודגה תבש, ןעמאנ
 -ערּבעה ןיא הבקנ ןושל ןיא תבש טראוו רעד לייװ ,"הלודנה תּכש , ןעסייה
 ,'הל אוה תּכש טינ ,הרות רעד ןיא לאמ לעיפ טהעטש 'הל איה תּבש ,שיא
 ןוא ,תּבש ןעועיר ןופ טייקסיורג יד טהעטשעּב סאוו ןיא םעד רעסיוא רעּכָא
 רעזעיד סאד רהאי ץנאנ ַא ןופ םיתּבכש עללַא ןופ רעסערג רע זיא סאוו טימ
 (:'פ ףד) תּבש תכסמ ןיא תופסות ?"לודגה, ןעמאנ םעד טנידרעפ טאה תּבש
 ייא יד ןעוו םייצ רעד ןיא , חספ ראפ תּבש םעד ןיא סאד שרדמ א טגניירּב
 איר ןענייז , םירצמ ןיא חסּפ ןּברק ןעמשרע םעד ןעוועג בירקמ ןעּבאה ןעד
 זיא גנונעכער םיול לייוו , חסּפ ןּברק םעד ריפ ףאש ןעּפיוק ןעגנאגעג ןעריא
 םער ךאנ ןעכלעוו ןיא ,ןסינ ןיא גאט רעטנהעצ רעד ןעוועג תּבש רענעי
 ןּברק םעד ףיוא ףאש יד ןעטײרגנָא טפראדעּב יז ןעּבאה טאג ןופ גנאלרעפ
 רערעי סאד ןהעזעג ןעּבאה םירצמ ןופ םירוכּב יד סלַא (. ב"י תומש) חסּפ
 יד יז ןעּכאה ,סאד טעטיידעּב סאוו טגערפעג ייז ןעּבאה ףאש ַא טפיוק דיא
 ךרוד ןוא , םירצמ ןיא םירוכּכ תכמ ַא ןייז טעװ סע סאױ טרעלקרע ןעריא
 יד סלַא .הכמ רעזעיד ןופ ןעדייל טינ םירוכּב עשיריא יד ןעלעו ןּברק םעד
 ןהערּפ וצ ןעגנאגעג יײז ןענייז ,טרעהרעד סאד ןעּבאה םיירצמ יד ןופ םירוכּב
 ןעריא יד ןעללאז אייז סאד ,טרעדאפעג ןעּבאה ןוא ןערעטלע ערעייז וצ ןוא
 םיירצמ יד .ייז ּבעילּוצ ןעּבראטש וצ טינ ןעלאז יז םוא םירצמ ןופ ןעיירפעּב
 טימ ןעמלאהעג ןעּבאה םירוכּב יד ןוא ,ןטרעה טלאוועג טינ רעּבָא יז ןעּבאה
 יא עטכישעג עזעיר ,אייז ןופ טגרהעגסיוא לעיפ ןעּבאה ןוא המחלמ אייז
 טאנ ןעקנאד רימ ןעכלעוו ןיא , 'םהירוכבּב םירצמ הכמל, קוסּפ ןיא זמורמ
 -עג ןעניז םיירצמ יד סאו זנוא טימ ןהאמעג טאה רע סאוו סנ םעד ראפ
 עלעיפ ןוא ףסוי תיּב רעד .םירוכּב ענעגייא ערעייז ךרוד ןעראוועג ןעגאלש
 יתעלקרע רעזעיד טימ ןעדירּפוצ טינ ןענייז םיקסופה ילודג איד ןופ ערעדנַא
 גנורהעלקרע עזעיר ךיוא טנייש ונוא .ןעגעגאר ןעגארפ לעיפ ןעכאמ ןוא גנור
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 ןייא עדער רעזעיד ןיא ןעיירט רימ ןעלעוו רעּביראד ןוא ןייז וצ ךאווש רחעז
 י"לודנה תבש, ןעפורעג טרעוו תּבש רעזיד םוראוו ןעּבעג וצ גנורעלקרע ערעדנַא

 תבש ןערעי ןופ הרטפה איד ךיז ןיא טלאהטנע טסּואועּב זיא סע איוו
 בוט םוי םעד ןופ רעדָא תּכש םעד ןופ ,קנאדעג טּפױה םעד ,ןניז טּפױה םעד
 טלאהניא טפיוה םעד ועטכארטעּב רימאל .טנעיילעג טרעװ הרומפה איד ןעוו
 סאד ,תואיבנ זנוא טגאז יכאלמ איבנ רעד .לודגה תּכש ןופ הרוטפה רעד ןופ
 טוג ןייז טעוװ ןעדיא וצ טאג ןופ גנוהיצעּב יד ןנעװ ,טייצ ַא ןעטוק טעוװ סע
 עמוג עגילאמַא איד ןיא איו 'תוינומדק םינשכו םלוע ימיכ, ךילדניײרּפ ןוא
 : ןערעװ טעטכינרעפ ןעללעװ ןעּבױלגרעבַא רעד ןוא סטכעלש איר , ןעמייצ
 הנמלַא ,ריכש רכש יקשועבו ...םיּפשכמּב (םלומג םלשל) רהממ רע יתייהו
 ןעלעוו יז ,ןעמיז ערעייז ןיא ןערעסעּב ךיז טעװ קלאפ עשיריא םאד .,.םותיו
 סע ,ןעסערעטניא ענעגייא רונ ןעּבאה ןעניז ןיא ,שישסיאנע לעיפוצ ןייז םינ
 -נָא טעװ ןעמ ,ללכ ןופ םינינע טימ ןעריסערעטניא ךיוא ךיז ןעּבױהנָא טעוו
 דנאפ לאנאיצאנ ַא ןעדנירג וצ םוא ,רצואה תיּב לא רשעמ ןעגניירּב ןעּבױה
 -לייה ַא ןענייש ןעגנאּפנָא קלאפ ןעשיריא םוצ טעװ םלאמאד ,ללכה תבומל
 לעטימ רעד ,היפנכּב אּפרמו הקדצ שמש ימש יארי םכל החרזו : ענָאז עראּב
 תרות ורכז :ןזיא ןעטייצ ערעסעּב קלאפ ןעשיריא םעד רעכיג ןעגנערּב וצ
 קיטקארפ ןיא ןוא ןהעטשיעפ וצ ,ןערידוטש וצ ןוא ןעקנעדעג וצ ,ידבע השמ
 טכארּבכעג םאה עכלעוו ערהעל יר ,הרות רעזנוא ןופ ערהעל עגילייה יד ןוהט
 -סניפ ,עשיטאנאפ יד ןופ ןעּבעל ןרעטסניפ םעד ןיא טכיל ןוא ןאיצאזיליוויצ
 יד ןופ רעקיראטסיה עסיורג עלא סעזיד ןענעקרענא סע איו ,רעקלעפ ערעט
 םינ ךאנ רעּבָא זיא רעקלעפ יד ןופ ןאיצאזיליוויצ יד ;עמרהעלעג עכילטסירק
 טּביג סע ,םינרעטסניפ לעיפ רהעז יז ייב ןאראפ ךאנ זיא סע , ןעמאקלאפ
 סאוו ןעשנעמ ,ןעמארגאּפ ןעכאמ סאוו ןעשנעט ,ןעטימעסיטנא לעיפ רהעז ךאנ
 סעגידלושנּוא סייוו -ןעכיימ ףיז טסיג סע יװ ןהעז ּוצ ןעגינעגרעפ א ןעּבאה
 גאמ א ,לודנה םֹויא ןעמּוק זומ עגנילרעטסניפ עזעיר ראפ ,טּולְּב סעכילשנעמ
 םיער םיׂשעמ ערעיז ראפ ןענעכערּפא יײז טימ ףיז םעוװ םייהטאנ יד סאוו
 יװ ןרעו טעטכינרעפ טםעװ סטכעלש יר סאד אז ,הלכת ןשעכ העשרה לכו
 םיִעׁשֹר איד ןעװ לודנה םֹוי רעד ןעמוק םעװ סע ראפעּב רעּבא .,ךױר א
 ביִׁשהְו ,איבנה ּוהילא ןעמוק זּומ ,"םכילגר תופּכ תחת רפא, :ןערעװ ןעלעוו
 יד ןעמּוק טינ שרעדנא ןעק םע .םתובא לע םינּב בלו םינּב לע תובא בל
 טריטסיסקע סע סאוו גנּומלאּפׁש איד ןערייס קלאפ רעזנּוא ּוצ ןעמייצ עטונ
 ,ןאיצאזילימיסא ּוצ ןעבערמש עכלעוװ ,רעדניק ערעײז ןּוא ןערעמלע ןעשיווצ
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 -רעפ ןּוא טרעּביױצעג ןערעוװ ןּוא ,שיריא זיא סאוו םעלא ןעמכארעפ עכלעוו
 .ןערעהפיוא םעוװ גנּוטלאּפש יד ןנעװ ,שיריא טינ זיא סאוו סעלא ןערעטעג
 סאו ןעפיצנירּפ יד ןהעטשרעפ ךילדנירג ןעּביֹוהנא טעװ דנעגּי רעזנוא ןעװ
 -עּב ןעלעװ ןּוא ,ערהעל עראּברערנּואו רעזנוא ףיז ןיא םלאהטנע םע
 עשיריא ערעזנּוא ןאהטעג ןעּבאה סע יװ ,טימרעד רעקלעפ יד ןעכאמ טנאק
 -העל רעונּוא ןעגעוו עקרעװ ערעייז ףרּוד ןעמייצ עטצעל יד ןיא עטרהעלעג
 םאד טא ,ןעכארּפש עשיאייּפארייא ענערישרעפ ןיא עטכישעג רעזנוא ןּוא ער
 ,לודגה תּבֹׁש םּוא ןענעייל רימ סאוו הרוטפה רעד ןּופ טלאהניא רעד זיא

 אּוצ ןעמּוק ּוצ םוא ןעגניײרּבראֿפ רימ ןעוומ המדקה עניילק ןייא ךאנ
 איד םאד ןאיצידארמ ענייא זנוא אייּב אד זיא סע .עמעהט טפיוה רעזנּוא
 חסּפּב ּולאגנ חספּב+ .חסּפ םּוא ןייז ףױא טעװ ערעזנּוא הלואנ עגיטפניק
 לּופ ןענייז ןעּביֹולג ןּוא גנונפפאה רעזעיד טימ ,(איי ה"ר) ,ילאגהל םיריתע
 גחֹּב םנכי לארׂשי יחדנ ,םנו עשיל ּונכת םיִרּומׁש ליל ,םיטויּפ ערעזנּוא עלא
 זנוא אייּב חספ בֹומ םֹוי רעניליה רעד זיא אזלא ,(חספל תיברעמ) חספ
 -רעיפ ןימ א ,םירצמ תּולג רעזנּוא ןּופ ןעקנעדנא םּוצ גאמרעייפ א רּונ םינ
 נא םאד גנונפפאה ןופ בֹומ םֹויא טּפוהרעּביא ןיא רע רּונ ,יאלושזד רעמ
 םעיינ א ּוצ גיהעפ ןייז ּוצ םּוא ןעדליּברעּביא גיטסיג ףיז טעװ קלאפ רעז
 .ןעּבעל ועטעטיזעג

 טגאועג זנּוא ןעּבאה םימכח עטלא ערעזנּוא םיֹול םאד רימ ןהעז ןּופרעד
 סטכעלש יד ןעװ ,גאט רעטעטראוורע רעסיורג רעד ,לֹודגה םֹוי רעד ףראר
 רעד ןיא ןעשרעה טעװ סעטּוג ,טכיל ,ןאיצאזיליוויצ ןּוא ,ןהעגרעטנּוא טעוו
 רעד רעדא ,חסּפ ראפ סאו תֹּבֹׁש רעד .חסּפ םּוא ןעממאקראפ טלעוװ

 עטאּבראפ ןימ א ןזיא ,"לודגה םוי לֹׁש תֹּבֹׁש; ,לודגה םוי םעד ראפ תבש
 ּוצ ןעּבאה רימ סאוו זנוא טנערעל סאוו ,איבנה ּוחילֹא ןימ א ,רעגאזנא ןייא
 הנשיחא כז :טגאז ארמג יד יװ ,הלּואג יד ןייז רהממ ןעללאז רימ םּוא ןּוהמ
 טעטיירעּבראפ ןייז ןעלעוו יז ,ןייז םרעװ ןעלעוו ןעדיא ןעוו ,(תיצ ןירדהנס

 -עּב גנומיירעּבראפ עזעיר .ןעמּוק רעכיג הלּואג איר טעװ ,הלּואנ רעד ּוצ

 ,לארשי ללּכ ןּופ ןעסערעטניא יד ןיא ןעמהענ לייהטנא רעזנּוא ןיא טהעמש

 לאז סע עבלעו ןּופ גנוהיצרע ןייא ,רעדניק ערעזנּוא ןּופ גנוהיצרע עמּוג ןיא
 ,ןעריא עטכע ףיֹוא רּונ ,ןעשנעמ עטערליּבעג רּונ טינ ןעמוקסיורא יז ןּופ
 סאו ןעדיא .ץלאטש לאנאיצאנ ,להיפעג לאנאיצאנ םענעּבאהרע ןייא םימ
 -נירּפ ענעּבאהרע יד טימ טלעװ איר ןעכאמ טנאקעּב ּוצ איו ןעסיוו ןעלאז
 ןּופ ערנירג טּפיֹוה איד ךיז ןיא טלאהטנע סעכלעװ . םּוהטנעדי ןּופ ןעפיצ
 עטסגיטכיװ איד ןופ ענייא .קילג סעבילשנעמ ןּוא טפאשלעזעג עכילשנעט
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 ּוצ זיא דנענּי רעזנוא ןיא להיפעג לאנאיצאנ םעד ןעלקיוומנע ּוצ לעטמימ
 , רומארעטיל עשיריא איד ןּוא עכארפש ענעּבאהרע יד ןערידּומש ייז ןעבאמ
 רימ ,ןעטייצ עטלארוא ןּופ טלעװ רעטלא רעד ןּופ ןעקיטנא ןערהערעפ רימ
 סערעי לייװ ,זיירג ןעגירהעי גיצּבעיז ןעטלא ןייא ןעטבא ןּוא ןערהערעפ
 םוראוו ,קיטקארּפ ןייז ןּופ ,טייהנערהאפרע ענייז ןּופ עגייצ א זיא ראה עיורג
 יא עבלעוװ עכארּפש עשיאערּבעה יר ןעטבא ןּוא ןערהערעפ טינ רימ ןעלאז
 -נייא סאד םעמכ זיא עכארפש עשיאערּבעה יד !?רהאי דנעזיֹומ עגינייא טלא
 ענערעישרעפ ןּופ ןעריא עללא ןעדניּברעפ ּוצ עדנאטש םיא זיא סאוו עגיצ
 ןייא ןיא ,ןעכארּפש ענערישרעפ ןערייר ןעגנּואווצעג ןענייז עבלעוו ,רערנעל
 ןעמאווצ לאז ןאמ םּוא ןעטייוצ םעד רענייא ןהעטשרעפ ללאז סאוו ןאיצאנ
 רערירּב ענייז ןעגיהּורעּב טלאועג טאה ףסֹוי םסלא ,ללּבה תבֹוטל ןעטייּברא
 איז ּוצ םדערעג רע טאה ,אייז ּוצ ןענעקרער טואלעג ףיז טאה רע ןנעוו
 יעילימאפ ןייז ןּופ ,רערירּב ענייז ןּופ ,רעמאפ ןייז ןּופ ףארּפש יד ,שיאערּבעה
 .רערּורּב רעייז זיא רע םאד יז ריפ זייװעּב רעטסעּכ רעד ןעװעג זיא סאד
 איו ,םכילא רּברמה יפ יּכ תֹואֹור םכיניע הנהו :זנּוא טלעצרעד הרֹות יד יװ
 טהעז רהיא ,ןֹוכמע ללממ אנא ןֹוכנשילְּב ירא רעּביא סע טצעז םּוגרּּת רעד
 "ןנּוא ןּופ ךארּפש יד .ׁשֹדֹוקה ןֹושל ףייא טימ דייר ףיא סאד רעדירּב ףאד
 ס'בקעי ,ריא א ןיּב ףיא סאר וייוועּב רעטסעּב רעד זיא םאד ,ןערעטלע ערע
 . ןהז א

 טפור חסּפ ראפ סאו תּבׁש םעד סאד עערדיא רעזנוא ּוצ זייוועב סלא

 םֹי םעד ןעגעװ רעגאמנא א ,עטאבראפ א יא רע לייוװ ,לֹודגה תּבֹש ןעמ
 -נא ןעמוק טעװ סאוו איננה ּוהילֹא ןימ א ,חסּפ םּוא ןייז זּומ סאוו לֹודגה
 איד טינ ןעמ טנעיײל ןיד יּפ לע סאו זיא ,ןעמּוק םעװ חישמ זא ןעגאז
 זיא תּבֹׁש ּביֹוא לֹורנה תּבֹׁש ריפ טמיטשעּב ןיא עכלעו הברעו הרומפה
 םימכח איד לייװ ןעמוק טינ איבנה ּוהילא ןעק םלאמאד לײיװ ,חסּפ ברע
 ,תּבש יאצֹומ םּוא ןעמוק טינ ןעק איבנה והילא סאד טגאזעג ןעּבאה ערעזנוא
 רעד ןיז טינ רע ןעק חסּפ ברע ךיֹוא זיא לֹודגה תּבֹׁש ןנעװ רעּביראר
 ,ןעמוק טינ םלאמאד ןעק איבנה ּוהיֵלֹא לייװ הלּואנ רעד ןופ רעגאזנא

 סעלא ןערהיפכרוד קיטקארּפ רעד ןיא ןעלעוו רימ ןעוו ,רעדירּב עּביל ןּונ
 רימ ןעננעק ןאהט ּוצ זנוא םנערעל לֹורגה (םֹוי לֹׁשת תּבש רעד סאוו
 ןופ ןערעװ רּוטּפ ןעלעוו רימ ,ןעמּוק רעכיג טעװ לֹורגֹה םֹוי רעד זא ןעפפאה
 ערהאו יד ןוא ןעמארסיֹוא יז םעוו ןאיצאזיליוויצ יד לייוו םיאנֹוׂש ערעזנוא
 רעצנאג רעד ריפ ךיֹוא רּונ קלאפ רעזרא ריפ רּונ םינ הלואג יד ,הלּואג
 טנאזעג תואיבנ וגוא טאה היעׁשי איבנ רעד איװ ,ןעמּוק םעװ םייהשנעמ
 .ןמא .םיסכמ םיל םימּכ יה תא העד ץראה האלש
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 חס פל הש רר

 ,} ,3 ןופ

 ! יתובר
 "עּב .ןעדיא ייב בומ םוי רעטסעטלע רער ןוא רעמשרע רעד זיא חספ

 ןיא סאװ ,גאמ םעד רימ ןרעײפ רהאי דנעזױמ ּבכלאה א ןוא יירד עהיינ
 אייז ןוא םירצמ תולג ןופ ןעראוועג טיירפעּב ןרעמלע ערעזנוא ןענייז םהיא
 , ךיז ראפ קלאפ א ןעראוועג ןענייז

 ,ביבאה גח ,חסּפה גח : ךילמענ ,ןעמענ רעיפ טאה בומ םוי רעזעיד
 דייצ עלא ףױא ןענייצ ןעמענ רעיפ עזעיר ןוא . ונתורח ןמז ןוא תוצמה גח
 רימ זיּב ןעועג קלאפ א לאמא ןענייז רימ טייז תורוד עלא ףיוא ןוא ןעט
 , רנאל ןעגייא רעזנוא ןיא ןערעװ קלאפ א קירוצ ןעלעוו

 * חסּפש םוש לע , .ןעמאנ רעשיראטסיה רעד ןיא סאד ,חסּפה גח |
 ,טּפיהעגרעּביא רע טאה ןעדיא ןוא טנאלּפעג םיירצמ איד טאה טאג לייוו
 ,ןעמאנ רעכילריטאנ רעד זיא סאד ,ביבאה גח . םיירפעּב ןוא ,טיהעגסיוא
 רעד ןעמוקעג זיא רעטניװ ןערעװש םעד ךאנ ,גאמ רעייפ םגנילהירפ רעד
 איד ןוא רעדלעפ איד ,יינ םאד ףױא טּנעלעגּבא טאה רומאנ איד , גנילהירפ
 -אגיטכאנ איד ןוא תוחור ןדע-ןג איד ךיז ןופ ןעזאלעגסיורא ןעּבאה רעדלעוו
 רעד ףױא טגייצ סאד .הריש ןעגנוזעג ןעּבאה ךאלעגיופ-גניז עלא טימ ןעל
 ןיא דנאל ןעגייא רעייז ןיא ןעוועג קלאפ א ןענייז ןעריא סאוו ,םייצ רעצנאג
 םיױל ןוא םינהכ ,ענינעק ענעגייא ,טּבעלעג טאה סעלא ןוא ,לארשי ץרא
 , שדקמה תיּב א ןוא

 סאד ,אינע אמחל ,טױרּב ןעטירא ןופ בֹומ םי רעד .תוצמה גת
 סאו , תולג ןעגירהאי דנעזױמ  ייווצ ןרהעווש ןעניטצעי רעזנוא ףיוא טגייצ
 ןייא ,םיתּבה ילעּב עמכעלש ןעשיװצ תונכבש ןיא זיא קלאפ עשידיא םאד



 רענדער רענאקירעמא-שידיא ועד 204
 טא בי

 טולּכ ןוא טמיווש ןעמ סאוו ,ןעּבעל א ,ןעּבעל רערעטסניפ א םיורּב רעמערא

 ,טּפנוקוצ םענעדלאג רעזנוא ףיוא .םגייצ סאד ,ונתורח ןמז ןוא .זדלאה ןיזיּב

 קירוצ ןעּבאה ןעלעו רימ ,תמא ןייא ףיוא ןערעװ טיירפעּב ןעלעו רימ ןעוו

 ןוא המרעװ ן'תמא ןייז ןעמוקעּב טעװ קלאפ עשיריא סאר ,דנאל רעזנוא

 . ץלאטש ןעגיטכיר ןייז

 -רעפ גנאל ןיוש רימ ןעּבאה ביבאה גח ןוא חסּפה גח ,רעדירּב טצעי

 רעּבא ,טיורּב ןעמירא םעד ןופ *,תוצמה גח, ןופ ראנ ןעסייוו רימ ,ןעסעג

 -עוװ םיירפעב ןעלעוו רימ ןעוװ םייצ איד ",ונתורח ןמז טצעי םעמראוורע זנוא

 רימ ,ןעגינייארעפ ךיז רימאל אזלא .תולג ןערעווש ןעגיטצעי רעזוא ןופ ןער

 ,טײרּפש וצ ןוא םעעז וצ יוזא ןענייז רימ , רהעמ טינ ן'השמ ןייק ןעּבאה

 רעד ןיא ןעדיא רימ ןיילא רימ ,ןעפלעה טינ זנוא ןעק השמ ןייק וליפא זא

 טימ ,דנאּברעפ ןעכילטסייג א טימ ןעדניּברעפ ךיז ןעפראד ,טלעװ רעצנאג

 -יירפעּב רעזנוא זא ,ןעפלעה זנוא טעװ טאג ןוא גנוגינייארעפ עלאנאיצאנ א

 ןופ ןאפ איד ץלאטש טימ ןעּבײהּפיוא רימ ןעלעוו ןאד ןוא ,ןעמוק לאז גנוא

 * ! ונתורח ןמז, ןעפורנא טכער טיט בוט םוי ןעזעיד ןעלעװ רימ ןוא טייהיירפ
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 ,חספל ערער א
 . גרעּבנעזאר ,ח .א ןופ

 ! רערעהוצ עהמרעוו עניימ

 געמ עניד-חסּפ איד ןיא ןענעייל רימ סאוו תֹורטפה איד ןופ ענייא ןיא
 ,לָאהט ַא ןיא ןענאטשעג ןיא לאקזחי איבנ רעד איו טלעטשענראפ טרעוו
 -שנעמ לעיפ רהעז טיירּפש וצ ןּוא טעעז וצ ןעוועג ןענייז סע םעבלעוו ןיא
 ןָא ןעגנאפ רענייּב יד יװ טקרעמעּב איבנ רעד טאה גנולצולּפ ,רענייּב עביל
 , ןעמעלעקס אייז ןופ ןעראוועג זיא םע ,ערעדנַא איד וצ ענייא ןעקורוצ ךיז
 , ןערערָא ןּוא שיילפ , טיֹוה טימ ןעגיוצעגרעּביא ךיז ןעּבאה ןעטעלעקס איד
 ןעראוועג גידעּבעל עלַא ןענייז אייז ןוא טסייג ַא אייז ןיא ןיײרַא זיא רעהכאנ
 ןעמ טאה לעמיה ןופ קלאפ סעגירעּבעל סעצנאג ַא ןענאטשעגפיֹוא ןיא םע ןוא
 ,קלאפ עשיריא םאד ףיֹוא ןעגייצ רענייּב עזעיד סאד טרעלקרע איבנ םעד
 וענייּב ערעזנוא ,ונל ּונרזגנ ,םתוקת הדבא ,םתֹומצע ושבי :טגאז סעבלעוו
 ןיוש ןענייז רימ ,ןעראלרעפ ןיֹוש זיא גנונפאה ערעזנוא ,טראדרעפ ןיֹוׁש ןענייז
 גנונפאה ןייק ןיוש ןעּבָאה רימ ,טלעװ רעגידעּבעל רעד ןופ ןעטינשעגּבָא

 ,טָאג טגאז ,רעּבָא ךייַא גאז ךיא ,קלָאפ ַא םלַא ןעּבעלפיֹוא םעיינרעּביא
 -פיֹוא לעװ ךיא : 'םתייחו םכּכ יחּור יּתתנו ימע םכיתורבק תא חתוּפ יננה,
 ןיימ ןעּבעג ןירַא ךייַא ןיא ללעוו ךיא , קלאפ ןיימ םירבק ערעיײַא ןענעפע
 סעגידנעטשטסּבלעז ןייא סלַא ןעבעלפיֹוא סעיינרעּביא טעװ רהיא ןוא טסייג

 יד סאד ,היה לשמ לאקזחי היחהש םיתמ טגאז (ּב"צ) ןירדהנס ןיא ארמג יד ,קלאפ
 ןיילּפ רהעז סע טרעלקרע יישר ,לשמ ַא יװ רהעמ טינ זיא עטכישעג עצנאג

 רזֹוחש תמ םדאּכ ,תולנה לע םהל זמרמ היהש : רעמרעוװ עדנעגלאפ טימ
 גנוניישרע עשימעפארפ עצנאג איד סאד ,תולגה ןמ ובושי לארשי ךכ ,  יחו
 ןעלעוו ןוא תולג רעייז ןופ ןערעװ טיירפעּב ןעלעוו ןעדיא יד סאד טעמיידעּב !

 , קלאפ םעיירפ סענידנעטשסּבלעז ַא סלַא ןעּבעלפױא םעיינרעּביא
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 רצ ןענאטשרעפ םימכח עמלַא ערעזנוא ןעּבאה גיניזפעיט ןוא גולק איו

 דענּנָא עטריֹוט איד עכלעװ ןיא ,געט עגיר'חספ יד וצ הרומפה עזעיד ןעּפאּפ
 ,גנילהירפ ןעגידנעּבעל ןעסיז ַא ןיא טלערנאוורעפ טרעװ רומאנ ענעּבראמש
 רהעז זיא םייצ רעזעיד ןיא .טּבעל םעלַא ,טגניז םעלַא ,טהילּב סעלַא ּואוו
 רוצ הטומ םהיא ןעּבעג וצ ןוא קלאפ ַא ןופ טסייג ןעד ןעּבעלעּב ךילרימאנ
 , חסּפ בֹוט םֹוי םעד ןיא טּפיֹוהרעּביא , רומאנ יד יװ ךיילג גנוּבעלפיֹוא ןעיינ
 -יירפעּב רעזנוא ןעקנעדנַא םוצ קלאפ רעזנוא ןופ טרעייפעג טרעװ סעכלעוו
 עגידנעטשסּבלעז ַא םֹלַא ןעּבעלפיֹוא רעזנוא ןופ ןוא םירצמ תּולנ ןופ גנוא

 ןעפאה וצ המומ לעיפ קלאפ רעזנוא וצ ךילקריוו טיג סעזעיד ,ןאיצאנ עיירפ
 , טפנוקוצ עכילקילג ַא ףיֹוא

 ןיוש סאד , רערעהוצ ערעייהמ עניימ , ןעקערשּבא טינ ְךייַא ללאז םע

 -עג ןיא הָאובנ עזעיר דניז קעװַא ןענייז רהאי טרעדנּוה גיצנאווצ ןּוא איירד
 גיצנאווצ ןוא יירד , ןעראוועג םייוקמ טינ ךאנ זיא איז ןוא ,  ןעראוועג טגאז
 -רעלַא ןופ ןעטילעג לעיפ אז טאה קלאפ רעזנּוא עכלעוו ןיא רהאי םרעדנוה
 -העל עגילייה רעזנוא ,ןעגנורעדינרע ןוא עגנוגלאפרעפ עכילשנעטנוא ןעמראס ייל
 -רענַא טינ יז ןעּבאה ןעּפיצנירּפ ער/זנוא ,ןעוועג הזבמ רעקלעפ יד ןעּבאה ער
 -נעשנעמ ַא ,עּבעיל ןעשנעמ עשלאפ רעייז טימ טריצלאטש ןעּבאה ייז ,טנעק
 ראמלַא םעד ףיוא רעּפּפָא ןעשנעמ-ןענאילימ טכארּבעג טאה עבלעוו עּבעיל
 גנילהירפ ןופ טייצ איד ,"עיגה רימזה תע, .ןעּבולגרעּבַא ןוא םזיטאנאפ ןופ
 יד ןוא ,ןעדניוושרעפ ןָא טּביֹוה םזימאנאפ רעד סאוו טייצ יד ,טנעהָאנ ןיוש זיא
 ישנעמ ןופ ךאלעקניו עללַא ןיא ןעטכייל ןָא טּביה ןאיצאזיליוויצ ןופ טכיל
 -נע םעד ןענאטשרעפ ןעּבאה םימכח עטלַא רעזנוא גיניזפעיט יװ .ןעּבעל ןעכיל
 רמאמ רעד טנייצעּב הלואג רעזנוא ןוא ןאיצאזיליוויצ ןעשיווצ גנאהנעממאזוצ ןעג
 תא היחה אּוהה תּורה ,םלצה תא הליּפהש חורה' : תיזח שרדמ ןיא ל"זח
 םאו םלצ םעד ןעפראוועגקעװַא טאה סאוו טסיײנ רעד סאד ,"םיתמה
 רעּבלעזרעד ,םזימאנאפ ןערעטיירּברעפ וצ םּוא טלעטשעגפיֹוא טאה רצנדכובג
 חורּב ןעהעזיג טאה לאקזחי סאוו םיתמ איד טכאמעג גידנעּבעל טאה טסייג
 ןענאמשרעפ טוג ןעּבאה םימכח עטלַא ערעזנוא סאד טזייוועּב סאד ,הָאּובנִה
 -רעפ םעד םימ ןוא ןעּביֹולג רעּבַא ןוא םזימאנאפ םעד ןעדניוושרעּפ םעד טימ סאד
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 ,הלואג רעזנוא ןערנוּברעפ גנע זיא ,ןאיצאזיליוויצ ןופ טכיל איד ןערעטיירּנ

 , תולג ןעגנאל רעזנוא ןופ גנוזעלרע רעזנוא
 ויא רעסעּב לעיפ ,ןעדייל ערעזנוא טצעי ןיוש ןענייז רעננירג לעיפ

 טעטכארעפ ןעמ רונ מינ ,רערנעל עמריזיליוזיצ איד ןיא עגאל רעזנוא טצעי

 -גיהעפ ערעזנוא ןערהע וצ ןָא טננאפ ןעמ ןרעדנאז ,רעהירפ איו טינ ןיֹוש זנוא

 וצ ןוא ןעקוק וצ טכרופרהע טימ ןָא טּביֹוה ןעמ ,ןעמנאלאמ ערעזנוא ,ןעטייק
 םעד טאהעג טאה דלעיפסנאקיּב ררָאל .ערהעל עגילייה רעזנוא ןעמכארמעּב

 "לעפ עלַא ןופ קילג סאד סאר .מלעװ עצנאג רעד ריּפ ןעפָא ןעגאז וצ הטומ
 -העל יד ןענעקרענַא ןעלעװ עלַא ןעוו ןעטאקלאפ ןייז םלאטאד רונ םעוו רעק
 .יניס גראב םייּב ןעגנאפּפטע ןעּבאה ןעריא עכלעוו ער

 ןעקוק וצ ,רערעהוצ ערעייהט עניימ ,ןעמהעש רעּבָא ךיז ןעפראד רימ
 ,יז ןעמכַא ןוא ערהעל .רעזנּוא ןערידוטש רעקלעפ ערעדנא ןופ עטרהעלעג יװ
 -עלעג טרעװ םעמיזרעווינוא ןעדעי ןיא ,רהיא וצ גימלינכיילנ ןענייז רימ ןוא

 ןעטעטיזרעווינוא עגינייא ןיא ,לעּביּב איר ןוא ךַארּפש עשיאערּבעה איד טנער
 ונוא אייּב ךױא ללאז םוראװ , מרידומשעג דימלת רעד ךיוא ראגָאז טרעוװ
 -קאוורע ןעכאמ טנאקעּב וצ טלאטשנַא ןייא עגאגאניס רערעי אייּב ןייז טי

 םוהמנערוי ןופ ןעּפיצנירּפ איד םימ ןעשנעט ערעטלע ךיוא ןוא סעיֶאּב ענעט
 סאד טעװ 1 רעגנַאפנָא ריפ הרות דומלת א רעסיוא , עטכישענ רעזנוא ןוא
 םע סאר ןהעמשרעפ םעװ סע ןוא ,םוהמנערּוי ן'מימ ןייז ןעננוררעגכרוד קלָאפ
 לעיפ םהיא ןופ ריט ןענעק , גנוטלאהרע ןייז ריפ ןעטייּברַא וצ הטרעװ זיא
 הרובד הָאיבנ יד איװ ,ןָאיצַאנ רעזנוא ריפ ןעטראוורע סעגיטכיוו ןוא סעמונ
 םעד ןיא ןעו ,'ה וכרּב םע בדנתהּב ,לארשיּב תוערּפ עורפּכ :טגָאזעג טָאה
 -יגער ןייק ,גינעק ןייק ָאטשינ זיא םע , גנונדרָאנוא טשרעה קלָאפ ןעשידיא

 שאר תא ערּפו ןושלמ גנונדרָאוא טעטיירעּב תוערפ טראוו סאד) , גנור

 ,ללכ םעד ריפ ןוהמ וצ טרעטסייגעב טרעװ טסּכלעז קלָאפ סאד רונ (השאה
 ממהענ קלָאפ עצנאג סאד ןנעװ לייוו ,ןעקנאד טמאנ רימ ןעפראד ריפאר
 -"ימכיו ןוא סעטוג לעיפ ןעמראוורע רימ ןענעק , רעטנוא סעגיטכיוו סאוומע
 - פלַאמעינ ריט ןעּכאה ןערענָאיללימ ערעזנוא ,םילודג ערעזנוא ןופ . םעג
 רע אייז ןופ גינעו רימ ןענעק טפנוקוצ רעד ריפ ךיוא ןוא טַאהעגנ םעטמונ
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 "קג היעשי איבנ רער טָאה ,וירשו ומע ינקז םע אובי טּפשמּכ יה .ןעטראוו
 ,קלָאּפ רעזנוא ןופ טייל עסיורג איד טימ לעיירט ַא רעמיא םאה טאג ,טגאז
 טנאזועג אייז טאה ןוא ןערעטלע ערעזנוא וצ ןעממוקעג זיא ונּבר השמ סלַא

 -עג םזאיזוהטנע טימ קלָאּפ סאד טאה הרות ַא ןעּבעג אייז לליוו טמאנ סאד
 סאוי ןערעה רימ רָאפעּב ,ןוהט סעלַא ןעללעװ רימ ,עמשנו השענ :טגָאז

 -נַא ןעּבאה םינקז איד ,רעּבָא להקה ישאר איד ,זנוא ןופ טגנאלרעפ טטאג
 רימ ,ווניׂשעו ונעמׁשִו יה ךילא רֹּכדִי רשא לכ ,טרעפטנעעג שרעד
 ריפ טסאּפ סע סאד ןהעז ןעלעװ רימ ןעו רעהכאנ ,ןערעה רעהירפ ןעליוו
 (94 .ה םירבד ןייע) ןוהט סע רימ ןעלעוו ןוהמ סעטוג זנוא טעװ םע ןוא זנוא
 רונ , גישכיזרָאפ לעיפ וצ ןעכאז ללב ןיא רעממיא ןענייז םילודג ערעזנוא
 ללָאז םזאיוהטנע רעד רעֹּכָא םוא ,שיטסאיזהמנע ןייז ןעק קלאפ סאר
 םוהטנערוי ן'מימ טרעדנאוועּב טונ ןייז קלאפ םאר ףראד , ןעטלאהנָא גנאל
 רער איװ , רעּביא ךיז םזאיזוהמנע רעד טהעג ,טינ ןעו , עטכישעג ןייז ןוא
 ןעדנואוושרעפ דלאּב ןיא םזאיזוהטנע רעד ,הרות ןתמ ייּב ןעוועג זיא ללאפ
 רעּבירעד סאד ןייז ןעק סע .לנע ןייא טבאמעג רלאּב טאה סע ןוא ןעראוועג
 מאה ןעמ סאו טייצ איד ונתרות ןתמ ןמז תועובש בוט םוי רעד ךיז טפור
 ןעבאה רימ ןעוו טייצ איד ,ונתרות תלּכק ןמז םינ , הרות ַא ןעּבענעג זנוא
 הרות איד םויה דע ךאנ קלָאפ סאד טאה רעדייל לייוו ,הרות איד ןעמונעגנָא
 ןופ לייהמ ןעסיױרג ַא אייב םויה דע ךאנ זיא הרות איד ,ןעוועג לּבקמ טינ
 ,תומיתח ןעּבעיז רעטנוא ךוּב ַא קלָאפ

 -אניס איד רונ םינ טכוזעּב טאג סאר טגָאזעג ןעּבָאה םימכח ערעזנוא
 טכוזעּב רע ךיױא רּונ ,ןעלהיפעג ענייז טלערערעפ קלָאפ רעזנּוא ּואו ןעגאג
 איד ןוא ערהעל איד טרידוטש קלָאּפ רעזנוא ּואװ ןעטלאטשנַארהעל איד
 ,הז תסנכה תיּבל הז תסנבה תיּבמ ץפקמ ה"ּבקה, ,םוהטנעדוי ןופ ןעּפיצנירּפ
 טימ טלעװ איד גידנעכאט טנאקעּב ,'הז שרדמה תיּבל הז שרדמה תיּבמו
 המרעוו ןענייז רימ םאד םלעוו רער ןעזייוועּב רימ ןעללעוו ,ערהעל רעזנוא
 ןיא ןעגאז רימ איװ ,רעקלעפ עטריזיליוויצ איד ןעשיווצ ןערעוו ןעמונעגנירַא
 ןעּבראטש טינ ןעפראד ריט ,"הי השעמ רפסאו היחא יכ תּומא אל, : ללה
 רט ,טלאוועג רעטמיא סע ןעבאה םיאנוש ערעזנוא איװ ןהעגרעטנוא ןוא
 וצ םוא קלָאפ ענירנעטש-טסּבלעז ַא םלא ןעּבעל וצ הטרעװ ןענייז רימ
 ןמא .טמאג ןופ עקרעװ איד ןעלהעצרער
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 .ז .ב ןופ

 ! ונתרות ןתמ ןמז, רימ ןרעייפ עטייה ,יתוּבר
 זיא קלאפ רעזנוא ןעו ,קירוצ רהאי דנעזיױט ּבלאה א ןוא יירד טימ

 ןאד ןיוש ,עטסיוו עכילקערש א ןיא ,רּבדמ א ןיא רערעדנאוו א ןעוועג ךאנ
 ןוא ןעצמילּב ןוא ןרעניד טימ ןוא ןעזיוועּב םהיא וצ םייהמאג יד ךיז טאה
 טגידערּפ עכלעוו ,הרוּת א ןעראוועג ןּבעגעג םהיא זיא ןעלאנגיס עגיררעייפ
 ,טלעװ רעד ףיוא קילג ןעבילשנעמ ןופ עּבעיל ןופ ,ןעּבעל ןופ

 עגיטראפ א ןוא , טאהעג טינ דנאל ןייק ךאנ ןעּבאה ןרעטלע ערעזנוא
 -יל ןייק ךאנ ןעּבאה יז . טעקאּפ ןיא ייז ייּב ןעגעלעג ןיוש זיא ןאשוטיטסנאק
 ,ערעייז הרוּת איד ,עלעביּב עגיצנייא סאד רעּבא , טאהעג טינ רוטארעט
 ,תורוד עלא ןופ ןוא ןעטייצ עלא ןופ ןערוטארעטיל עלא ןעגיטשרעּביא טאה
 ןוא "רישי זא, םיריש איד רעּבא ,טאהעג טינ ןעטעאּפ ןייק ךאנ ןעּבאה יז
 ,טלעװ רעד ןופ ןעיזעאּפ עלא ןעלקנודרעפ שמוח ם'ןופ "וניזאח,

 רעד ןיא טנייה , רומארעטיל רעזנוא ןופ גאטסטרוּבעג רעד זיא טנייה
 ןּתמ ןמז ,תועובש ןיא טנייה ,ןאיצאזיליויצ רעטסנעּבאהרע רעד ןופ לבוי
 י ! ונתרוּת

 רעד ןיפ תונשל עלא ןיא טעמכ טצעזרעּביא זיא הרוּת רעזנוא ןוא
 גנאגרעטנוא ןייז זיּב גנאגפיוא ןנוז ןופ טסּואועּב זיא ןעמאנ סעטאג ,טלעוו
 טינ סמענייק תועובש בומ םֹוי רעד זיא ךאד ןוא ,(ואובמ דע שמש חרזממ)

 א איװ רהעמ םינ לעּביּב איד ןיא תומוא עלא ייּב לייוו . רערעזנוא ראנ
 ןופ לייהמ א הרוּת איד זיא זנוא ייּב ןוא ,דלאג ןיא ןעדנוּבעג עלעביּב ןהעש

 רעּבא דנא" רעזנוא ןופ ןעראוועג ןעּבעירטרעּפ ןענייז רימ . ןעּבעל רעזנוא
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 תוחּכ ןעבעגעג זנוא טאה הרות איד ןוא ,ןעּכילּברעּפ זנוא ייּב זיא הרוּת איד
 ונוא טעװ הרוּת איד ןוא ,םירוסי ס'בויא ןוא רעצ ם'והימרי ןעטלאהוצסיוא
 , דנאל ןעגייא רעזנוא וצ ,ץלאטש ןעגילאמא רעזנוא וצ ןערהעקמוא ךאנ

 הרוּת איד .טייהכיילג ןופ ןוא טייהיירפ ןופ טגידערּפ הרוּת רעזנוא
 ןעשנעמ םעד טנערעל הרוּת איד ,גנוקירדרעטנוא ןוא יירעפאלקש ןעגעג זיא
 םענייר א ןוא ץראה ענייר א ,המשנ ענייר א ןוא ףונ םענייר א ןעּבאה וצ
 ןעּבעל ןעגיסעמלעגער א ןערהיפ ,טכערנעשנעמ ןוא עּבעילרעדורּב ,ןעסיוועג
 איד ןעפאכוצרעּביא םינ רעּבא גאו א טימ טלעװ רעד ןופ ןעסינעג ןוא
 , סאמ

 בומ םוי ישזעיד רעּבא ,תועובש ןיא רהאי ןיא לאמ  ןייא !  יתובר
 טאה רענייק סאו ,ץלאטש רעזנוא ןוא םוהטכייר רעזנוא ןופ זנוא טנאמרעד
 רצוא רעזניא ןעמיה טוג עשז רימאל ,ןעמהענקעווא טנעקעג םינ זנוא ןופ
 ועזנוא ןופ ןרעטייורע טינ ךיז רימאל .,ןיילא םהיא ןעפראווקעווא טינ ןוא
 יא םאר ל'יװ ,השוריּב רעדניק ערעזנוא ןעּבעגרעּביא איז רימאל ,הרוּת

 ,ייז ראפ ןעּבאה רימ סאוו ,השורי עגיצנייא איד
 בימ םוי םע ו טקניידעג ,הרוּת םס'השמ טקניידעג ! השמ תרות ורכז

 ! ונתרוּת ןתמ ןמז , תועובש
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 .תועובשל עדער א
 + גרעּבנעזואר ,ח .א גפ

 !רערעהּוצ עהטרעוו עניימ
 ןיא גאמ םעד ,ונתרֹוּת ןּתמ ןמז ןופ גאמ םעד טנייה ןערעייפ רימ

 איד ןעּבעגיג זנוא טאג טאה קירּוצ רהאי דנעזיֹוט ענינייא טימ ןעכלעוו
 ןופ טנעמאדנופ רעד ןעניז עכלעװ ,עטאּבעג ןהעצ איר ,תֹורּברה תרׂשע
 ןעועידר ןיא םאד םע טמּוק איװ .טייהשנעמ רעטריזיליויצ רעצנאג רעד
 ערעונוא ןופ ןעגנוזעּב ןּוא טגילייהרעפ ,טרעדנּואועּב זיא רעכלעו ,גאמ
 ןעגילייה ןעזעיד ןיא סאד סע טמּוק איו ,רעשראפ ,ןעמעאּפ ,םיאיבנ עסיורג
 ןעמאזוצ ,תֹורּבוה תרשע איד טימ ןעמאזּוצ רימ ןענעייל גאט םענעּבאהרע
 ןוא טלײצרעד טרעװ סע רעכלעװ ןיא הרֹוּת רעד ןופ הׁשֹרּפ רעד טימ
 ןענעייל ,גנוראּבנעפפא עכילטעג איד ,ינס רה דמעמ רעד טלעטשענראפ
 -עג רעטלא רעד ןּופ עטכישעג עכאפנייא רהעז א ,תּור תלגמ איד רימ
 ריבג ןעשידיא ןעגראק א ןענעװ עטבישעג א ,קלאפ רעזנּוא ןּופ עטביש
 טצעואּב ףױ םאה ןּוא לארׂשי ץרא ןּופ ןעפאלטנא זיא רעכלעוו ,ףלמילא
 "יג ףז טאה סע לייװ ,םאנֹוׂש עשידיא עטסערג איד ןעשיווצ ,באומ ןיא
 מעװ רע סאד טאהיג ארֹומ טאה רע ןּוא ,לארשי ץרא ןיא רעגנּוה א טכאמ
 טרעלקרע שרדמ רעד איװ ,תורישע ןייז םימ טייל עמירא ןעפלעה ןעזומ
 ייוצ ערעייז םימ ,ןֹוילכ ןּוא ןֹולחמ ןהיז ייווצ ענייז ןעגעוו עטכישעג א ,סע

 טימ ,ימענ עבילקילגנּוא איר יֹורפ ןייז םימ ,תּור ןּוא הפרע רעּביײװ עשיאֹונ
 עבילטעג יד ּוצ תּור תלינגמ יד טאה תוכייש א ריּפ סאוו ,זעוּב רעמראפ א
 ּוצ הליגמ עזעיד טאה תוכייש א ריפ סאוו ,יניס גראב ןיפיֹוא גנוראּבנעפפא
 ? תורבדה תרׂשע עגיטכיוו איר

 עגימצעי רעזנוא ןיא עגארפ עועיד ןעּבעג עהימ איד ךיז ןעלעװ רימ
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 דעּב גינעװ רערא לעיפ זיא םע רעװ ,רעדעי ,ןערעלקרע ּוצ ץרּוק ערעד
 סע ןעשנעמ ןענאילימ לעיפ ּואװ םייװ עטכישעג טלעװ רער םימ טנאק
 רעקלעפ עשינארעמאהאמ ןּוא עכילטסירק איד ןעשיווצ ןעמוקעגמּוא ןענייז
 םימ ןעּבאה ןענאיגילער עזעיד ןּופ רעגנעהנא איד םאו ,םעד ּבעיל ּוצ
 סאד ןיא ןעּבֹױלג ּוצ ןעשנעמ ערעדנא עלא ןעגניווצ טלאוועג דלאוועג
 עסיֹורג רעייהעגנוא איד ןעּביירשעּב ּוצ טינ זיא סע ,ןעּביֹולג יז םאוו ןיא
 עעפ-ער אטּוא יד ףיֹוא ןעראוועג טנערּברעפ ןענייז סאוו רעפּפא ןּופ להאצ
 ןּופ ןּוא ןענאיציזיוקניא עכילטסירק איד ןּופ סנעפיֹוה רעטייש איד ףיֹוא
 ןעגנאגעגוצ םע ןיא ׁשרעדנא ץנאג ,רענארעמאחאמ איד ןופ דרעוװש םעד
 איר רעממיא טלאװעג ְךיֹוא טאה קלאפ רעזנוא , ןאיגילער רעזנוא טימ
 ערהעל רעייז ןּופ ןעּפיצנירּפ ערהאוו איד טימ ןעכאמ ילקילג טייהשנעמ
 סְקיּב ןּוא דרעווש ףרוד תינחבּו ברחּב ןאמיג סלאמינ סע ןעּבאה ייז רעּבא
 ;יחּב אל םיֹוא ףיז טקירד יכאלמ איבנ רעד איװ ,ןעניֹוּב ןּוא לייפ ףרוד

 םימ םינ רעטילימ טימ טינ ,תֹואבצ 'ה רמא יחּורּב םא יּכ חכּכ אלו
 "נילער רער טימ טלעװ איד ןעכאמ טנאקעּב רהיא טלאז טפארק רעשיזיפ

 'אהרע רעד ןּופ טסײג םעד טימ ,טיריּפס םעד טימ רּונ םייהרהאוו רעזעי

 ןוא ערלימ ןופ ערהעל א ,רסח תרֹוּת ף טפור עכלעװ ערהעל ענעג

 ,טייקגיטכערעג ןּוא עּבעילנעשנעמ ןופ ערהעל א ,עדאנג
 חלנמ יד ךאפנייא רהעז זנּוא םלייצרעד קנאדעג ןענעּבאהרע ןעזעיד

 םּוצ ןעטפעהאּב ףױ טלאועג ןעּבאה רינש עשיאֹוג ייװצ איד םלא ,תור

 ימענ רעטּומ-רעגיווש רעייז אייז טאה ,ןאיגילער ןייז ןּוא קלאפ ןעשידיא

 אוצ רעטכעטמ עניימ םּוא ףז טרהעק ,יתֹונּב הנבוש טגאועג לאמ  יירד

 אוצ םיֹורא טיירמעג טיי טאה ימענ ,ןעּבֹולג רעיא אּוצ  ,ןאיצאנ רעיא

 יעטסירק יד ןעּוהמ סע איװ ,סמירא םנערעטלע ערעייז ןּופ רעדניק ןעסייר

 -עג יױ טאה איז ,טייצ רעמריזיליוויצ עגימנייה ןּופ ָךיֹוא ,ןעמייצ עלא ןּופ

 יחיא טימ ןפֹוא םשֹּכ םאה חור ןעװ רּונ ,סרעיײז אייּכ ןעּביילּב ןעהמאר
 ,יהלא ףיהלאו ימע ףמע :טגאזעג רהיא טאה ןּוא ,ןעדייש טלאוועג טינ ךיז
 רּנ ,טאנ ןײמ הוא זיא טאנ ןייד ןּוא ,קלאפ ןיימ ְךיֹוא זיא קלאפ ןייד

 ןעטפעהאּב ּוצ םוהמנערוי םּוצ רּונֹׁש רהיא ןעראוועג ןעדירּפּוצ ימענ זיא ןאד
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 תּור תלגמ איד ןענעײל רימ סאו קעװצ רעד זיא סעזעיד
 "רעה ערעזנוא ןיא ןעצנאלפנייא ּוצ םּוא ,הרֹוּתה תלּכק ןּופ גאט םעד ןיא
 מימ ןעלעװ ּוצ םינ ,רעקלעפ ערעדנא ּוצ טייקמאזדלוד ,ץנארעלאט רעצ
 ,ןעטיירּברעפ ּוצ ערהעל עגילייה רעונּוא טפארק רעשיויפ טימ ,דלאוועג
 ,גנּוגייצרעּביא טימ ןּוא טייקטפנאז םימ ,תחנו הבּוׁשּב ןערעדנאז

 רעזעיד ןּופ ןעטייהלעצנייא ערעדנא ךיֹוא גיהטענ .ריפ ןעניפעג רימ
 ןעּבאה ייז תֹוכייִׁש א ראפ סאוו ןעגייצ ּוצ םּוא ןעטכיילעּב ּוצ תּור תלגמ
 ןישודק תכסמ דומלּת ןּוא .הֹרֹוּה רעד ּוצ ןּוא תֹורּבדה תרׂשע איד ּוצ
 :טרעלקעג םימכח עשידיא עטלא יד ןעּבאה לאמ א סאד ,טלייצרעד טרעוו
 טימ רעסעּב ןעגיטפעשעּב ףױ רע לאז :ןעדיא א ראפ רעגיטכיוו זיא םאוו
 ףיֹוא ןעגײל טכיװעג רהעמ לאז רע רעדא ,הרֹוּת רעד ןּופ ןעעדיא איד
 ןעעריא איד םאר םּולׁשעֹּב םּוצ ןעמּוקעג יז ןענייז ףילדנע 1 םיבֹוט םיׂשעמ
 םיׂשעמ ּוצ ןערהיפ ײז ןעװ גימכיו טיי יֹוזא רּונ ןענייז הרֹוּת רעד ןּופ
 אז ןעװ סיֹורג זיא ערהעל איד .הׂשעמ ידיל איבמש רּומלּת לֹודנ :םיבֹומ
 תלגמ איד ראפ רהאלק זנּוא טלעטש סעזעיר ,ןעטאהט עמטּונ ּוצ טרהיפ
 שכאמ איז עכלעוו טימ ןענאזרעּפ יד טימ , ןעטייהלעצנייא ערהיא םימ תור

 ןייז םעטראהרעפ טאה סאו .ריבג רעגראק רעד ףלמילא ,טנאקעּב זנּוא
 יא ,המיוסרעגנוה ןיא עמירא איד ןעפלעה טלאוועג טינ ןּוא ץראה
 ןהיז ייווצ ענייז ןענייז םהיא טימ ,ןעּבראטשעג ןּוא ,ןעראוועג טמערארעפ
 אז תֹורצ ןּופ יא ימענ הנמלא איד ,ןעגראטשעג ְךיֹוא ןֹוילכ ןּוא ןֹולחמ
 זיא אז ןעװ טנעקרעד טינ ראג איז טאה ןעמ סאד ןעראוועג םרעדנערעפ
 רהיא ףיֹוא טגאלקעּב ףױ םאה א ּואו ,םהל תיב ןיא קירּוצ ןעמּוקעג
 היא סלא .'ה ינבישה םקירו יּתכלה האלמ ינא .רעמרעװ איד טימ לאזקיש
 םערא ךיא ןיִּב טצעי ןּוא .ךייר ןעװעג ךיא ןיּב םחל תיּב ןעזאלרעפ ּכאה
 ,ריא א ןעוועג זיא ףלמילא .טשזרייגאמראפ טנכשמרעּפ ןענייז רעדלעפ עניימ
 רומאנ רעד ןּופ זיא רעכלעװ דיא א איו טלעדנאהעג טינ רעּבא םאה רע
 רענעּבאהרע רעד ןיא זיא המשנ עניליה ראפ סאו ןענעגאד . ןמחד א
 עבילקילגנוא רהיא מלעדנאהעּב אױ גיהטומסארג איוו ? תּור יֹורְּפ רעגנּוי

 ףיז םוא ןעגנאז ןעּבילק רעדלעפ איד ןיא םהעג איז ,ימענ רעמומ רעניווש
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 םעד םימ ןעלייהמ אּוצ ימענ רעניוװש רעכאווש רעטלא רעמירא רהיא טימ
 ערעזנא סאו רעדנואװ ןיײק זיא סע ,טכאמיג גאט םעד טאה איז סאוו
 רעזעיד ןּופ ןעמאנ םעד ףאנ הלגמ איד ןעּבעגיג ןעמאנ א ןעּבאה םימכח
 רעזעיר ןּופ ןעדלעה טּפיֹוה איד ףילקריו זיא איז , תּור יֹורּפ רעלעדע
 יװ !זעֹוּב זיא ןאזרעפ עכילּבעיל ןייא ריִּפ סאו ,עטכישעג רעגירריווקרעמ
 ,םכמע 'ה :רעטרעװ איד טיט רעטייּברא איד רע טסירגעּב ףילדניירפ
 איו ,םהענעגנא איװ ,רעטייּברא ערעייהט עניימ ןעפלעה ףייא לאז טאג
 ןעשנעמ 1 תּור רעמערא רער טימ ףארּפשעג ןייז זיא שידיא טכע איו סיז

 ןענידרעפ ,ראפ טּביירש ערהעל עגיליה איד םיול סעטּוג ןעוהט סאוו
 ןעלעעז ענעּבאהרע  יײװצ איד ןּופ זיא ףילקריו ןּוא ,ןערעװ ּוצ טנהאלעּב
 עילימאפ עשיריא עטסניטכיװ ןּוא עטסערג איד ןעמוקעגסיורא תור ןוא זעֹוּב
 ןּופ רעזעלרע רעגיטפניק רעזנּוא ךיֹוא סאד ןעפאה רימ ןּוא ,רוד תיּב יכלמ
 אייווצ עזעיר ןּופ גנילצערּפש א ןייז ךיֹוא טעװ ,חישמ רעזנוא ,תולג רעזנּוא
 רעזעיד ןּופ לאראט רעד זיא אזלא ,תור ןּוא זעֹוּב תֹומְׁשִנ עטּוג עשיריא
 דרעווש ףרּוד ןערעװ טעמיירּברעפ טינ ראט ןאיגילער איד סאד תּור תלנמ
 םעד ןערהיפ ןעמאז אּוצ םיבֹומ םיׂשעמ טימ הרֹוּת רּונ סאד ןּוא רעייפ ןוא
 ,ןמא ,קילג ןעגיטכיר םּוצ ןעשנעט
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 .ןעטסינויצ ןייז ןעזומ ןעדיא םוראוו

 , טאטופער--אמוד ןעשיריא ןּופ עדער א
 .ןיוועל ּוהיֵרמִׁש ,רד

 ! םּוקילּנוּפ םעהטרעוו

 איר ןעמּונעגמּורַא טינ ךָאנ םזינֹויצ רעד טָאה גיפיֹולרָאפ זַא טסייוו רהיא
 -רעפ ךיז םּורַא קלָאפ ןּופ לייהמ םעניילק ַא זיֹולּב רּונ ,עסַאמ עשיריא עצנַאג
 ,שיטסינויצ םינ זיא עסַאמ יד זַא טגָאזעג טינ רעּבָא ןיא ןופ רער .ןעּבעילק
 םזינֹויצ זַא טסייװ טנַאקעּב רעטנהענ קלָאפ עשיריא סָאד םימ זיא סע רעו
 ןּופ טמּוק רע זא ןעגָאז ךייא געמ דיא א .קלָאפ ןּופ ןיילַא המשנ איד זיא
 זיא רע זא קּורדנייא רעד זיא ןעדיא ןעדעי אייּב רעּבָא ,ַאנװָאק רעדָא ָאנליוו

 . תולג ןיא

 ןערעוו ןעדיא .טייקשידיא ןּוא ןעדיא ןּופ עגארפ א ָאד ךילקריו זיא ָאד
 ןעמּונעגנָא ,ןעיצילאג רעדָא ןעינעמּור ,דנאלסּור ןיא טגלָאפרעּפ ךילרעּפרעק
 איד ץלא טּביילּב , ןערעהפיֹוא טעװ סאד זא ןעּפָאה אּוצ זיא סע איו ּוליפא
 ּואוו ְךיֹוא רעדנעל עלא ןיא טּביילּב עגארפ עזעיר ןּוא טייקשיריא ןופ עגארּפ
 יךיא, רעייז אייז ןעזּומ ןעטרָאד ךיֹוא לייוו ,עטכער עכיילג ןעּבָאה ןעריא איד

 . רסח א אייז טימ טּוהמ ןעמ זא ןעלהיפ רעמיא ןּוא ןענעקיילרעפ

 עכלעו א ןעטימעסיטנא עטמהעשרעפנוא עּבָארג איד ןייז למבמ ןעק ןעמ
 סיֹוא ןעדייר אייז זא ןעגָאז אייז ףיֹוא ןעק ןעמ ,ןָאמּורד ןּוא רעקעטש איו
 -רעפ ןעקּוק סָאװ עטרהעלעג עסיורג ןייז למבמ טינ רעּבָא ןעק ןעמ , האנש
 * ןעריא איד ףיֹוא טגיטכעד
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 ןעפורעגסיורא טבכאדרעפ םעד ןיילא ןעּבָאה ןעדיא יד זא זיא תמא רעד
 .ןעּבעל ןעבילרימאנ טינ א ,ןעלאמרָאנ טינ א ןעּבעל אּוצ ןעּביײלקםיֹוא ן'ךרּוד
 , ןעטפול ןיא ןעּבעל ןעדיא ,רנאל ףיֹוא ,ןעדָאּב א ףיֹוא טּבעל קלָאפ סערעי
 איד .ןעטפּול רעד ןיא ןהאּבנעזייא ןייא רעדא קירּב-גנעה טרא ןייא זיא סאד
 ןעּבָאה ןעגיטכערעּב אּוצ םנעטסיסקע ענעגייא רעייז םיא רעניּבאר םערָאּפער
 ןעשיווצ טײרּפשרעּפ ןייז ןעפראד ןעדיא יד זא ןָאיסימ עשידיא יד ןענופעגסיֹוא

 ןעּבאה רערהעל עסיורג זא זיא רעּבא תמא רעד .ןענרהעל אּוצ יז םּוא רעקלעפ איד
 ןענייז סאד ,אייז ּוצ ןעמּוק רעליש איר ןּוא ,סעשזרעללאק ,ןעטעטיזרעווינוא ערעייז
 .ןעּכעג סנאססעל ןיירא זיֹוה ןיא ןהעג סאוו רערהעל ,סעקילאק איר זיֹולּב

 איד סאוו ןעּבעל רעלאמראנ טינ רעד , טייקכילטריטאנוא עזעיד זיא סאד
 אייז אייּב טפּור סאוו זיא סאד , ןעפיירגעּב ןּוא ןהעטשרעפ טינ ןענעק ןעטסירק
 ןעּבאה אייז זא ,םענעגראּברעפ סעּפע ןעּבאה ןעריא יד זא טכאדרעפ א םיֹורא
 ,טגימכעררעפ רעמיא זיא דיא רעד ,,טלעוו רעצנאג רעד ןעגעג רענעלּפ עמייהעג
 ,םזימימעסיטנא ןופ הֹּבס יד דנאל רערעי ןיא זיא סאד ןּוא טינ םהיא םיימשרעפ ןעמ לייוו

 ןעזייוו ,ןעמהענּוצ טכאדרעּפ ןעזעיד ןעק סאוו ןיילא םזינֹויצ רעד רּונ זיא סע

 -יריא א ןיא ןעּביֹולג סאוו םינּבר איד ,ךילרימאנ ןּוא לאמראנ ןעּבעל ןענעק רימ זא
 "א טלעוו איד ןעמראד ןּופ ןּוא םאאטש ןעשידיא ןיא ןהעג ןעללאז ןאיססימ עש
 ,טלעוו יד ןענרעל ּוצ געוו עגיצנייא יד זיא סאד לייוו ,ןעגייצ לעיּפשייּב ןעגידעּבעל
 טימ דנאלשטייד ,טסנוק רהיא טימ טכאמעג ךייר טלעוו איד טאה סאוו ,ןעילאטיא
 -ייא רעייז ףיֹוא םעללא סאד ןעּבאה טייהיירפ רהיא טימ ךיירקנארפ ןּוא רומארעטיל
 טסעג ענעטעּבעגנייא יװ דמערּפ רעד ןיא גידנעגיל טינ טרהיפעגסיֹוא ןעדאּב םענעג

 איד ; ןעּביירשעב אּוצ ךילגעמנוא זיא דנאלסור ןיא ןעדיא איד ןּופ עגאל איד
 ןיהּואוו ןעפיול , ןעזייר , ןערהאפ זיא סאד ,גנוגיטּפעשעּב ןייא זיֹולּב ןעּבאה ןעריא
 ןייא ןהא ןּוא גנונדרא ןייא ןהא ףאלעג רעדליוו רעגידנעטש א ,ןענארט ןעניֹוא איד
 רעדעי .קלאפ רקפה א ןענייז ןעדיא איד לייוו ,ןעטנעגא יילרעלא ּוצ תֹונּברק ,רדס

 ןעלאצעּב ןעדיא יד .טלהעפעג םהיא סאוו ןהאמ יז טימ ןעק שנעטנּוא רעדא שנעמ
 ןעזאל זיֹולּב ייז לאז ןעמ ןעטעּב ,לאמא ןערעטלע ערעייז יו טקנוּפ עזייר רעייז ראפ
 טיֹורְּב םעד ראפ ,רעסאוו ןּוא טיֹורְּב רעייז ראפ ןעלהאצעּב ןעלעוו יז ,ןערהאפ ךרוד
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 ןּוא אייז ןעלהאצ םינ אייז םעיג ןעמ סאוו טיֹורּב איד ראפ ןּוא אייז טעיג ןעט סאוי
 . טלעדנאהעּב ןערעוו אייז איוו ףאד

 -ףיילג יד טימ ןעגידנע טינ ךיז םעוו דנאלסור ןיא עירעגארט עשידיא יד רעּבא
 ?ןעטפאשנעגייא עלאנאיצאנ ןעגעוו זיא סאוו ,ןעמוק ןיֹוׁש םעוו סאד ןעוו גנוגיטכערעּב

 רּומארעטיל ןּוא ךארּפש רעייז ןעלהּוׁש ןיא ןענרהעל ןענעק ןעריא איד ןעלעוו
 יֹוזא ןעּבאה סאוו איד זא ,עלא ןּופ עידעגארט עטסערג יד טינ סאד זיא 1 טינ רעדא
 ןעפראווקעווא ןעפראד סאד ןעלאז גנּודליּב עשיריא יד ראפ טכארּבעג תֹונּברק לעיפ
 ? ןעמוק ןעלעוו תֹועּוׁשי עטנאנעגאז איד ןעוו עדארג

 רעשידיא ַא ,םזינֹויצ זיא ץרעמש ןעשידיא םּוצ ףליה עגיצנייא איד

 רעד רעּביא ןענייז סָאװ ןעדיא עללַא ןּופ טביל סָאר ןייז ללאז סָאװ טאַאמש

 טלעװ איד ,לעטימ רעגיצנייא רעד זיא סָאד , םיירּפש אּוצ טלעוװ רעצנַאג

 איד זַא יערעדניהרעפ ללָאז ןּוא ןעקוק ןעניֹוא ערעדנַא טימ ןעדיא ףיֹוא ללָאז

 ןּוא ךילדנייפ ,ןעּפּורג עניילק ךס ַא ןיא ןערעוו טלעציפדּוצ טינ ןעלָאז ןעדיא

 . ערערנַא איד אּוצ ענייא דמערפ
 רעטָאפ ַא ןּופ שרדמ ןעטנַאקעּב ַא טימ ,ערער ןיימ ןענידנע לעװ ךיא

 . טרָאטש עסיוועג ַא ךָאנ םּופּוצ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,  ןהּוז םעניילק ַא םימ
 אייז ןעװ טגערפעג רעטָאּפ םעד טָאה דעימ ןעראוועג זיא סָאװ ןהוז רעד
 אוד ןעװ זַא ,טרעפטנעעג טָאה רעטָאּפ רעד ןוא ?ןעמּוק טרָאטש ןיא ןעלעוו
 איד זַא ,ןטיס םעד ןעּכָאה אוד טסלָאז םירבק טימ םלֹוע-תיּב ַא ןהעז טסעוו
 , טייו טינ זיא טדָאמש

 ךס ַא סנעטצעל ןעּבָאה רימ . םירבק גונעג ןיוש ןעּבָאה ןעדיא רימ
 ןעּבָאה רימ .רערימראמ ןוא םיגורה ןופ םירבק ,ןעּבָארגעג םירבק עשירפ
 ןעדיא ןעטסערג םעד ראפ , רערהיפ ןעסיורג רעזנוא רַאפ ןעּבָארגעג רבק ַא
 ,'לצרעה ,רד. טסיֹורג ן'רַאפ ,ןעטייצ עלַא ןופ ןוא טייצ רעזנוא ןופ
 טאאטש איד זא ,ןעכייצ א סאד זיא םירבק לעיפ אױזַא ןעּבָאה רימ ןעוו ןוא
 . טנעהאנ ץנאג ןיֹוש ןיא טאאטש עשידיא איד = , ןיילא



 רענדער רעגאקירעמא-שידיא רעד 248

 ,סומוינויצ רעד
 ,טיוועל לאקזחי ןופ

 ,םוקילּבּוּפ רעהמרעוו

 טימ ןעראוועג ןעראּבעג זיא םּומזינויצ רעד זא ,ןעניימ ןעשנעמ עלעיפ

 -רעפ רער זיא רעניז רעטאפ רעד ןּוא ,לעזאּב ןיא קירּוצ רהאי עכילמע

 טאה סומזיניצ רעד !גימכיר םינ רעּבא זיא'ס ,לצרעה ,.רד רענעּבראמש

 טקּודארּפ א ןיא םּומזיניצ רעד .עלעגיװ ןּוא רעמאפ רעדנא ןא טאהעג

 - ילבּב ןיא ןעװעג זיא גנורּפשרּוא ןייז ןּוא ,קלאפ םעצנאג רעזנּוא ןּופ

 .ןענאטשעג עלעגי ןייז זיא ןעטראד ןּוא ןעראוועג ןעראּבעג רע זיא ןעטראר

 +ןעוועג זיא סע ןעװ רהיא טסייוו

 -עּב ןֹיצ איד זיא ןאד !קירּוצ רהאי דנעזיֹומ ייוצ םימ איו רהעמ

 ,גינעק רעגיטכעמ א ןּוא רעקראטש א רצנדכּובנ ,ןעראוועג ןעראּבעג גנוגעוו

 ,םילשוי טרעגאלעּב טאה  ,רנייפנעריי 'ועסיֹורג א ןּוא שנעמ רעלאטורּב א

 -נעהבאנוא רעזנּוא אּוצ עדנע ןייא מכאמטג ,שרקמה תיּב םעד טנערּברעּפ

 "ראפ ,ןעדיא ערעזנוא טאה ןּוא ,ץנעטסיזקע רעיירפ רעזנּוא אּוצ ,טייקגינ

 ןעּבעירטרעּפ ,עזאלפליה ןּוא ענעגאלשעגרערינ ,עטפאלקשראפ ןּוא עטרעטאמ

 עגאל איד ןעװעג ןאד זיא ךילּבײרשעּבנּוא .לבּב ןייק ,דנאל ןיא ףיז אּוצ

 םי רעד איװ ףעיט ןעוועג זיא גנולפייווצרעפ רעייז ,רעדירּב ערעזנוא ןּופ

 -רּוא-רּוא ערעזנּוא ןעסעזעג ןעניז םילבא איו ,טלעװ איד איװ סיורג ןּוא

 רעיײז טנייװעּב קראטש ןעּבאה ןּוא לבּב ןופ ןעכייט איד ןעּבעל ןרעטלע

 והעז ,עלעיפ איר ןּוא טייהיירפ ענעּבארגעּב רעיז  ,קילג םענעראלרעפ

 -עיל ,רעמלא רער ןיא ןעּבילּברעּפ ןענייז עבלעװ ,תֹונּברק ערעייהמ עלעיפ

 טיילגעּב אייז טאה סאוו ,לעטיה-חרומ ןעיירפ םעד רעטנוא ,הטאמייה רעּב

 ןיא געװ רעיז ףיֹוא ,רעמּומ עמומש א איװ קילּב ןעמלעפייווצרעפ א טימ

 ,.. תולג
 ערעיז ןּופ ןּוא טנייועג קראטש ןאד ןעּבאה ןרעטלע-רּוא-רוא ערעזנּוא

 ןעּבאה יז ןעכלעוו ,םּומזינויצ רעד ןעסקאוועגסיֹוא זיא ןערהערט עכיירלהאצ

 :העּובׁש עשיראטסיה א םימ ,רּואווׁש ןעשימאירמאפ םעד טימ טלעּפמעטשעג
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 אל םא יּכחל ינוׁשל קּבדּת ,ינימי חֹּכׁשּת םילׁשֹורי ךחֹּכֹׁשא םא;
 , . . ,יברכזא

 רעייז ןעּבאה ןּוא ,ןעראוושעג ןעּבאה רעדירּב עטפאלקשרעפ ערעזנוא
 ןענייז קדצֹוהי ןּכ עֶׁשֹוהְי ןּוא לאיּתלאש ןּכ לבּבורז !ןעכארּבעג טינ הֵעּובׁש
 איז ףאנ ;העּובׁש איד ןעכילקריוורעפ אוצ ןערינאיפ עטשרע איד ןעוועג
 ןיא ,ףאנרעד ןּוא ,הילכח ןּב הימחנ ןּוא רפֹוסה ארוע ןעגנאנעג ןענייז
 .ערעדנא עלעיפ ,עלעיפ ,ןעטייצ ערעטעפש

 םראפ-רּוא ןייז גידנעטייּב ,טרינאיצוילאווע טאה סםּומזיניצ רעד ,ללּכה
 יא רע ויּב ,םעבאּפע איר ןופ ןּוא טייצ רעד ןופ ןעגנורעראפ איד ךאנ
 םהיא םאה רעקסניּפ .רד סאו ,םראפ רעד ןיא ןעראוועג טכילקריוורעפ
 רער, ךוּב םעמעװ ,לצרעה .רד רעגלאפכאנ ןייז ףאנרעד ןּוא ,ןעּבעגעג
 ןּוא עטרעסערגרעפ ,עטייווצ א זיֹולּב ,גנוניימ ןיימ ףאנ ,זיא "םאאטשנעדוי
 ,*"ןאיצאּפיצנאמעאמיֹוא, ס'רעקסניּפ ןּופ עגאלפיֹוא עטרעסעּברעּפ

 זיא רע ,טקעטיכרא רעטשרע ןייק טינ ןעװעג ןיא לצרעה ,רד ,אי
 םאה רע !רעקעװ רעטּוג א רהעז ןּוא ראדאסאּבמא רעמּונ א ןעוועג ראנ
 איר טקעװעגפיוא טאה רע ,םייה ןייז אוצ קלאפ ןעשידיא םעד טקעװעג
 עטריפארטא איד טקראטשעג טאה רע ;סומזינויצ ןּופ עעדיא ענעפאלשרעפ
 עיינ א ןעזאלּבעגניירעה טאה רע }קלאפ רעזנּוא ןּופ גנונפאה עיינ-עמלא ןּוא
 -ירפ ןעגארקעג ןעּבאה עלא רימ ןּוא -- ,"תֹוׁשביה תֹוטצע, איד ןּוא המשנ
 רעשידיא רעצנאג רעד ןּופ סלוּפ רעד ןּוא ,ןעננונפאה עיינ ,הטּומ ןעש
 ..+ רעקראטש ןּוא רעקראמש ןעּפאלק אּוצ ןעגנאפעגנא טאה ןאיצאנ

 - "!קלאפ ןיימ ,ףיֹוא העמש, :ןאהטעג יירׁשעג א טאה לצרעה ,רד
 !טכאוורע ןעּבאה רימ ןּוא

 א טקישעגסיֹורעה טאה ןּוא םערגנאק א ןעפּוררעפ םאה לצרעה ,רד
 .ןעמוקעג ןיא ןעמ ןּוא -- !'םירוהיה לֹּכ תא סֹונּכ ףל, :להעפעּב

 !סּומזיניצ םעד ןּופ קעװצ-טּפיֹוה רעד זיא סאוו
 ! דנאל ןעש'יריא םּוצ ןערהעק קירּוצ רעד
 ןעּבאה רימ ראפעּב ,תֹולג ןיא ,אר םהיא ןּופ אטטאמ רעד זיא סאוו

 ?לעיצ רעזנּוא טכייררע
 ! טייּברא ןּוא תודחא
 + תודחא זנּוא אייּב זיא ?ףראד ןעמ איו רימ ןעמייּברא
 ווא ןעּבאה םזינאנאמנא רעזנוא ,תֹובבלה דּורּפ רעזנוא !טינ רעדייל

 ןיידעו -- ףאד ןּוא ,םירּוסי ערעייהעגנּוא .תֹורצ עסיֹורג טפאשרעפ גידנעמש
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 טאר

 ןופ טרעדאפ סאו ,סּומזיניצ רעד .רעדײל ,אי ,..!ונתועממ ונבש אֹל
 -סינויצ עכנאמ אייּב זיא  ,גנונינייארעפ ןּוא טייהנעּבעגרעּביא ,טייהיירט זנּוא
 ןעװ ;םּוג זיא ,רערהיפ איד ,םיאּבג איד אייז ןערעװ :תֹואֹּבנ ןימ א ןעט
 -רעפ אּוצ ןעלמימ ןייק םינ ןעכז יז .עעריא עצנאג איר טינ גיֹוט ?טיג
 ןעכוז אייז {דֹובּכ ףיֹוא , טייקגיצוננעגנייא ףיֹוא ראנ ןעקוק ןּוא ,ךיז ןעגינייא
 אייז !ןיינ -- ,ןעטייּברא ןעזאל אּוצ ןּוא ןעטייּברא אּוצ ןעלטימ ןייק םינ
 רהעװעג עטעטסאררעפ ,עטלא איד םימ ,רהעוװעג איד טימ ךיז ןעצונעּב
 ...םימשל דע יירעקנאצ ןא ךיז טגנאפ סע ןּוא ,ֹותדעו חרק ןּופ

 { ןעמיקסיֹורעה םעד ןּופ ןעק סאוו ,ּונ
 ןעּבאה ןּוא ּונּבר הֶׁשֹמ אּוצ ןעגנאגעגוצ טינ ןענייז דדימּו רדלא זא

 איז לאז רע זא ,ןיהשמ ןעטעּבעג ןנ ןּב עשּוהי טאה ,טנישרדיעג ךיז ראפ
 - {ןאמ רעכילטעג רער טרעּפטנעעג םהיא טאה רעּבא סאוו ,ןעפארטשעּב
 *! םיאיבנ יה םעילּכ ןּתי ימו

 רעזנּוא איװ ,זעיר ןעגיטסיײג ןימ אזא ראפ יקאמ טסאּפ רעפטנע אזא
 טקילגעּב טאה רעבלעװ ,ןאמ א ראפ טסאּפ רעפטנע אזא ;איבנ רעטסערג
 עניז טימ ,ערהעל ענעּבאהרע ןייז טימ ,הרֹוּת ןייז טימ טייהשנעמ איד
 -- "הבירמ ךֹוּתמ אצֹוי םֹולֹׁש ןיאו בֹומ רבד ןיא; .עצעזעג ןּוא ןעּפיצנירּפ
 סעטּוג ןייק ןעק יירעקנאצ ןופ -- ליפ הּבר שרדמ ןיא םימכח ערעזנּוא ןעגאז
 ,תֹוינּפ ןהא ןֹויצ ּכעיל ןעּבכאה עבלעו ,ןעטסינויצ איד !ןעמּוקסיֹורעה טינ
 ןּוא טסנרע ןעטייּברא ןעפראד אייז ,דֹובּכ ןעטסּוּפ ןהא ןּוא תֹואבג ןהא
 ןעניועג אוצ םּוא ,ןעדיא ערעדנא ריפ רעטסּומ םלא ןענעיר ןּוא ףילרהע

 ןערהעקקירּוצ -- לאעדיא ןעשיראטסיה ןּוא ןעגילייה רעזנּוא ריפ ךיֹוא אייז
 ! םייהא , םיירא

 ךיז ןּופ ןעלסיירטּבארעה רימ ןענעק טקעּפסערטסּבלעז ןּוא תֹורחא רּור
 ,דנעה ערעזנוא ןעדניב םאוו ,ןעטייק איד ןעסיירּוצ ןּוא ץומש-תולנ םער
 ןעגילאמא רעזנּוא ןעניוועג רעדעיװ רימ ןענעק טייקגינייא ןּוא טייּברא רוד
 -לעװ ,רעלדא ןייא איװ ןּוא רעייּבכמ ןּופ הטּומ םעד ,המּומ םענעראלרעפ
 עכלעװ ,ןעשנעמ עטכעלש ןּופ רנעה איד ןּופ ןעראוועג טיירפעּב זיא רעכ
 ןופ ןּװ רעד אּוצ ןעהילפ רימ ןעלעװ ,ןעלגילפ ענייז ןעדנוּברעפ ןעּבאה
 -אמא רעזנּוא ןהעזעג טאה סאוו ,דנאלדעמאפ רעזנּוא ןופ לעמיה םּוצ ,חרזמ

 ןעגיטפיקוצ רעזנוא ןּופ תֹורֲע ןיא ןייז ףאנ םעװ רעכלעװ ןּוא קילג ןעק

 , ןירעמלע עווארּכ ערעזנוא ןּופ ןעדאּב ןעשיראטסיה םעד ףיֹוא קילג

 ! גנונפאה רעזנּוא זיא םּומזינֹויצ ןּוא ,סּומזינויצ זיא .תודחא
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 ,זייארעפ-ןעיורפ א ןּופ ןיטנעדיזערּפ א ןּופ עדער

 ,"תינמכח עשיוומיל, יד ןופ

 !ןײארעפ רעזנוא ןּופ ןרעטסעווש עהטרעוו

 ןעוו .דײר סָאמ 9 ןעּבָאה ןעיֹורפ רימ זַא ךילנהעוועג ןעגָאז רענעמ יר

 ןענעק טלאוו ךיא ּביֹוא טינ ךיא ּביֹולְג ,דייר סָאמ 19 ןעּבָאה וליּפא לָאז ךיא

 עטספעיט ןיימ ךייַא ּוצ ןעקירדּוצסיֹוא םּוא רעמרעוו עגיטכיר גּונעג ןעניפעג

 טימרעד טגײצעגסיֹורַא רימ טָאה רהיא סָאװ ערהע יד רַאפ טײקרַאּבקנַאד

 רעזנּוא ןּופ ןעטנעדיערּפ יד םלַא טלהעוװרע טנײה רימ טָאה רהיא סָאװ

 -יֹול ןּופ עילימַאּפ ןײא ןיא ןעמעלַא זנּוא טגינייארעפ סָאװ ןייארעפ םענהעש

 !סרעטסעווש רעט

 ףליה יד ןהָא זַא טצעי זיּב ןעזיוועּב טָאה ןייארעפ רעזנּוא !סרעטסעווש

 רימ ןעּבָאה "רע, ןַא ןּופ גנוקריוטימ עטסעדנימ יד ןהָא ,ליּבסנַאמ ַא ןופ

 ,רנעה ענעגייא ערעזנּוא טימ ןָאיצַאזינַאגרָא עניטעהטלהָאװ ַאזַא טיֹוּבעגפיוא

 ןהֶא ,תֹולֹק ןהֶא ,םרַאיל ןהֶָא רָאג ןּוא ,רעצרעה ענעגייא ערעזנוא טימ

 עגינעי יד ּוצ דנַאה עכילדניירפ ַא טקערטשעגסיֹוא רימ ןעּבָאה ײרעמהירַאּב

 טינ ןענעק ןעיורפ רימ זַא ןעקנעד רענעמ יד .ףליה ףיֹוא ןעמרַאװ עכלעוו

 יד ןיא טינעג גּונעג םינ ןענייז רימ זַא ,ײז יװ טּוג יֹוזַא גנּוטימ ַא ןערהיפ

 -ײז רַאפרעד רעּבָא ,ןײז ןעק סע .טרָאװ סָאד ןעמהענ ןּוא ןעּבעג ןּופ טסנּוק

 ןעמהענ ןיא ןּוא ןעדײל עכלעוו יד וצ ףליה ןעּבעג ןיא טינעג רהעמ ריט ןענ

 סטניָאּפ, ןהֶא ,עינָאמערעצ ןהֶָא ראג ךַאז עגיטעהטלהָאװ ערעי ןיא לײהטנַא

 ךילקריוו ןעּכָאה רענעמ יד זַא ןײז ןעק םע .ןעצנּוק ןהָא ןּוא "סרעדרָא ווא

 "רעה ערעסעּב ןעיֹורּפ רימ ןעּכָאה רַאפרעד רעּבָא {זנּוא ריפ ּפעק ערעסעג
 ןעּבָאה רימ סָאװ קילּב ַא ּביג ךיא ןעװ .רעצרעה עכײװ ךיֹוא ןּוא --- רעצ
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 יו טכַארטעּב ךיא ןעװ !םייצ עצרוק ַאזַא ןיא ןייארעפ רעזנוא ןּופ טכַאמעג

 -יֹורפ רעזנּוא טלַאה רעטכעט עשידיא ןעפיֹוה ַא ןּופ טײּברַא עטסנרע יד ךרּוד

 ףיֹוא קירּוצ קילּב ךיא ןעװ ;יַאמ ןיא םּולּכ ַא יװ ןעהילּב ןײא ןיא ןייארעפ-ןע

 ימעהטלהָאװ ןעדעי ןיא טצעי זיּב ןעמונעג ןעּבָאה רימ סָאװ לײהטנַא םעד

 אלש, הברּב יר טּפָא רעה ךיא ןעװ לעבײמש ַא ןעּבעג ךיא ליװ ,קעווצ ןעג

 ןעדייר רענעמ יד ,ןיֹוש זיא יֹוזַא ,רּונ ...ןעגָאז רענעמ יד סָאװ "השא ינשע
 ןעגײל רענהיה יד רעּבָא ,ןעיירק רענהעה יד -- ןעּוהט ןעיֹורפ רימ ןּוא

 ! רעיא יד

 סָאמ 9 ןעּכָאה ןעיֹורפ רימ זַא תמא טינ זיא סע זַא ןעזײװ ּוצ ְךייַא םּוא
 ךָאנ ךייַא קנַאד ךיא ןּוא ,ןעגידנע ערער עצרוק ןיימ עקאט ךיא לעװ ,דײר
 סָאװ טימרעד טגייצעג רימ טָאה רהיא סָאװ רֹובּכ ןעסיֹורג םעד רַאפ לָאמַא
 ךיא זַא רימ טּכיֹולג ןּוא ,ןימנעדיזערּפ רעיא רַאפ טלהעוורע רימ טָאה רהיא
 רימ טּביג סָאװ ערהע עזעיר ןענידרעפ ּוצ ןעּכעג עהימ עטסערג יד ךיז לעװ
 -רַא ּוצ ץלָאטש ןּוא דיירפ רהעמ ,גנּורעטסײנעּב רהעמ ,שזַארוק רהעמ טצעי
 ןוא תּורחַא יד רעקרַאטש ןעכַאמ ןעפלעה ּוצ ,ןייארעפ רעזנוא ריפ ןעטיּב

 ,רעטסעווש ערעזנּוא ןעשיווצ עינָאמרַאה

 טָאה רהיא להָאװּכָא .גידנע ךיא רעדיײא ןעגָאז ְךייַא ךיא ליװ ךַאז ַא ךָאנ

 עטסעדנימ סָאד טינ ךיא להיפ ךָאד ,ןיטנעריזערפ רעייַא ריפ טכַאמעג רימ
 ךייַא ךערּפשרעּפ ךיא ןּוא ,ןרעטסעוװש ערעייהט ךייַא ריפ רעכעה ןהעטש ּוצ
 טסײה סָאד ,םייהכיילג עגירנעטשלָאּפ טימ ןעמעלַא ךייַא טכַארטעּב ךיא זַא

 טלייהטעגּוצ רימ טָאה רהיא סָאװ ערהע יד ןעכיֹורּבעג סלַאמעינ לעװ ךיא זַא

 רעזנּוא ןערימקיד ּוצ רעדָא ,ןעליו רעיײֵא ןעגעג ןערהיפּוצכרוד סעפע םּוא
 -ינעגרעפ רעטסערג ןיימ ןעד ,ןעמעלַא ךייַא ןּופ שנּואװ םעד ןעגעג ןייארעפ
 ָאזלַא ךייַא קנַאד ךיא .ןעמַאזּוצ ןעמעלַא ךייַא טימ ןעטיּברַא ּוצ ןייז םעוװ ןענ

 ןּוא ,רעטסעווש רעייַא ןיא טָאה רהיא סָאװ ןעיורמּוצ סָאד ריפ לָאמַא ךָאנ
 *!ןייארעפ-ןעיֹורפ רעזנוא עּבעל סע, טימ ערער עצרוק ןיימ םילש ךיא

 יע, 7 ר-טסאעאמאעטגעטאסססייסג
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 עדער א

 ,הרבח א רעדא ןייארעפ א ןּופ םועליבוי סאד ןרעייפ ּוצ
 ,ץיוואקילעז ,ג ןופ

 !ןייארעפ רעזנוא ןּופ רעדירּב ןּוא רעטסעויש עהטרעוו

 עג ןעּבָאה רימ טײז רעּביארָאּפ ןענײז (.וװ .ז .א 10 רערָא) רהֶאי 8
 ישרע ערעזנוא ןּופ םענײא ןּופ זיֹוה:טַאוװירּפ ַא ןיא ןייארעפ רעזנּוא םעדנירנ
 טַאהעג ןעּבָאה רימ ,להָאצ ןיא ןיילק ןעוועג ןַאר ןענײז רימ .סרעּכמעמ עט
 עזיר קנַאד ַא ןּוא -- גנּונּפָאה ךס ַא רעּבָא --- דלעג גינעוו ,ןעטפערק גינעוו

 סָאװ סנעקלָאװ עלַא ,סמערוטש עלַא טּבעלעגרעּביא רימ ןעּבָאה גנּונּפָאה

 רימ ןּוא ,ןייארעפ רעזנּוא רהַאפעג ןיא טלעטשעג טייצ עטשרע יד ןעּבָאה
 רעזנוא ןּופ םּועליבּי עגירהעי... סָאד ןרעײפ ּוצ טּבעלרעד טנײה ןעּבָאה
 -ירּב עניטכעמ ַא ןיא ןעצלָאטשעגנעטַאזוצ ןעטעלַא זנּוא טָאה סָאװ ןייארעפ
 ! טפַאשרער

 ןיײמ ,םּועליבּוי רעזנוא ןרעײּפ ּוצ טּבעלרעד ןעּכָאה רימ גָאז ךיא ןעוו
 -שרע ענעי ןעסעגרעּפ טינ ןערָאמ רימ ןּוא ,ָאד ןעניײז עכלעוו עלַא רימ ךיא

 -ָאה עכלעוו סרעדנירג עטשרע ענעי ,ָאטינ ןיוש ןענײז עבלעוו םרעּבמעמ עמ
 טרָאד ,טרָאד טנייה ןעּפָאלש ןּוא ןעגיֹוא ערעײז ןעסָאלשעג ןַאר טײז ןעּב
 סרעּבנמעמ עטשרע ענעי ןּופ ןעמָאנ ןיא !םלֹוע-תיּב םענעגייא רעזנּוא ףיֹוא

 ,טעדנירגעג ךיז טָאה ןייארעפ רעזנּוא טייז *עידַא, טגָאזעג זנּוא ןעּבָאה עבלעוו
 זנוא ןּופ טָאה טריֹומ רעד עכלעוו רעטסעווש ןּוא רערירּב יד ןּופ ןעמָאנ ןיא
 -רעוו םעד ףיֹוא ךיא רערָאפ ,רהָאי (10 רעדָא) 28 עטצעל יד ןעסירעגקעװַא
 -ָאה עכלעוו ערעייהמ יד רֹובּכ ןעּבעגּפָא ןּוא ןעלעטש ּוצ ךיז םּוקילּבּוּפ ןעהמ
 רעזנוא ןופ ןעכַאמ ּוצ דלעג רעיז טימ ,טייצ רעייז טימ ןעפלָאהעג ןעּכ
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 "ער עניילק ַא ,תורחא ןּופ רעטסומ ַא --- טנייה זיא רע סָאװ סָאד ןייארעפ

 ןעסירגעּב רימָאל ! דיל ןיא ןּוא דײרפ ןיא טּפַאשרעדירּב ע'תמא ןּופ קילּבּוּפ

 :םיהלא ןּופ ןעמָאש ןיא ןעלמערד עבלעוו רעדנירג עטשרע יד טקעּפסער טימ

 "נא רעײז ּוצ ןעדירפ ..,רשפא-ןעסיֹורג ןּופ דנַאל סָאד ןיא טרָאד ,תואבצ

 !ןעקנער

 ּוצ קירּוצ ךיז רימ ןערהעק ,רעדירּב ןּוא רעטסעווש עהטרעוו ,טצעי

 טָאה סָאװ ןייארעּפ ןעגירעּבעל רעזנּוא ּױצ ןּוא םרעּבמעמ עגירעּבעל ערעזנּוא

 םעד טימ זנּוא טרעטסײנעּב סָאװ ,םּואעליבּוי ןעגיטנייה ןרעייפ ּוצ טּכעלרער

 -נײרטשּוצנָא ןהעז רעמײװ ךיֹוא ןעלָאז רימ זַא גנּונּפָאה ןּופ להיפעג ןעלעּבָאנ

 ךיז עלַא ןעלָאז רימ זַא ןענעק רימ סָאװ ןָאהט ּוצ ןעטפערק ערעזנּוא ןענ

 "נַארק ןרַאפ ןעגרָאז ,ןעכַאװש םעד ןעפלעה ,םעטוג ןָאהט ,ןעמַאזּוצ ןעטלַאה

 ןרעייפ ּוצ ךיֹוא ןעּבעלרער ךָאנ ןעלעו רימ זַא ןעּפָאה עקַאט רימָאל ןּוא ןעק

 ָאנ יד זנּוא ּוצ טרענּוד סָאװ ןייארעפ רעזנּוא ןּופ םּואעליבּוי םענרעדלָאג םעד

 טָאװ םעלַא ןופ ןעּפיצנירּפ ערַאּברעדנואװ יד ,םּוהטנעדּוי ןופ ןעּפיצנירּפ עלעּב

 ! רהַאװ ןּוא ןהעש ,םּוג זיא

 סָאװטע ןעּבָאה עכלעוו רענדער ערערנַא טניײה ךָאנ ןעּבָאה רימ יװ יוזַא

 ערער עניילק ןיימ ןענידנע ךיא לעװ ,םּואעליבּוי רעזנּוא דֹובּכל ןעגָאז .ּוצ

 ינּוא זיא ןײלַא טײקגיטעהטלהָאװ רּונ זַא איבנה ּוהיֵעשי ןופ רעטרעוו יד טימ

 שּומי אל ךּהאמ ידסחו הנישומּת תֹועבגהו ּוׁשֹומי םירהה יִּכ --- ךילּברעטש

 גנונפָאה ענעטנַאיללירּב עזיר טימ ןּוא --- (ד'נ) טּומת אל ימולש תירבו

 "לע ךיז לָאז ןייארעפ רעזנּוא זַא ךיא שניוו ,םיאיבנ ערעזנּוא ןּופ ץנירּפ ןּופ

 סנעקלָאװ יד יװ רהעמ ןייז רעממיא ןעלָאז ןעלהַארטש יד ,דיירפ ןיא ןערעמ

 ןערערט ם'ןעדיא םעד ןיא רַאגָאז ןעגיּבנעגַער ןייז ןעזייוו זנּוא לָאז טָאג ןּוא

 עג רימ טָאה רהיא סָאװ טײקמַאזקרעמפיוא יד רַאפ ךייַא קנַאד ךיא

 ,בֹומ םֹוי -טּוג ןעכילצרעה ַא ןעמעלַא ךייַא ּבינ ךיא ןוא ,טקנייש

 וגו" ןרטאאפאפטאגגעעמעטעופססס
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 ןעציטש וצ ןעפורעב גנולמאזרעפנעססאמ א ףיוא
 ,םעאּפ ןעשיריא ןעקנארק א

 ,ץיוואקילעז ,ג ןופ

 ! םּוקילּבּוּפ סעהטרעוו
 םָאה טרימסיוקע טלעוװ איד טייז זַא ןערעה ּוצ גירעיורמ טינ סע זיא

 טגניזעּב רעבלעװ ,טעָאּפ ןופ ויֹוה ןיא גנּונהָאװ רהיא טכּוזעגסיֹוא טײקמערָא

 -עיֹורט זיא סָאװ סעלַא טנייוועּב ןּוא ןהעש זיא סָאװ סעלַא רערעפ ןייז טיפ

 רעכלעו ,רעגינעי רעד זַא ,ןעקנעד ּוצ קילגנּוא רערהַאװ ַא םינ זיא {  גיר
 ריירפ ,גנּונּפָאה ,ץרעמש רעייַא ןיא ןעלגילפ רערעפ ןייז טימ ןעּבעגנירַא ןעק
 רעמיא לאז עללעז עכייר ַאזַא טימ ןַאמ רעטּבַאנעּב ַאזַא ,רעיֹורמ רעייֵַא .ןיא
 ךילקריוו סע זיא 4 ךּוּב-מעקַאּפ ןערעגָאמ ַא ןּוא עשַאמ עמערָא ןייֵא ןעּבָאה
 יד ! גידריווקרעמ 1 ןעמַאזּוצ ןייג ןעלָאז תונצּבק ןּוא עיזעָאּפ זַא גירנעווהטיֹונ

 ןענעגעגעּב ,ךַארּפש-עמּולּב ןערער סָאװ עגיצנייא איד ןענייז עבלעוו ןעמעָאּפ

 ! רענרעד רעטיֹול ןעּבעל ןיא
 -ניז עכלעוו ,עגינעי יר ,ןילַא ןעמעָאּפ עשיריא יד טינ טצעי ןיימ ךיא

 -נוא ןּופ עריל רעד ףיֹוא רעדָא עפרַאה עשיאערּבעה עטלַא רעזנוא ףיֹוא ןעג
 ןעד ,ןעכַארּפש עלַא ןיא ןעמעָאּפ עלַא ןיימ ךיא , ןושל-עמַאמ עגיטצעי רעז
 -שטייד ןיא רעדָא ךַארקנַארּפ ןיא ,דנַאלגנע ןיא רעדָא רעיה טכוז רהיא ּביֹוא
 םינ ךיז טָאה רעכלעוו ,טעָאּפ ַא ואו:טינ:ּואװ ןעניפעג רהיא טעװ---דנַאל
 "ינעמ ,אנוה רָאטקיװ .המיונ ןענעג ףּפמַאק ןייז טימ ןעגנערטשנָא טפרַאדעג
 ָאה ןָאדרָאג ביל הדוהי ררושמ רענעגייא רעזנּוא ןיא גנילּפיק ,עהטעג ., ןאס
 אייז טָאה סָאװ רעדעּפ רעייז ףיֹוא ןענָאלקעּב אּוצ ךיז סָאװ טַאהעג טינ ןעּב

 -הֵאנסיֹוא ענעטלעז ןּופ טינ ָאד ןערער רימ רעּכָא ,דֹובּכ יו רהעמ טכַארּכעג
 ,רעמַאה טעָאּפ רעשיכירג רעדנילּב רעד .ןײמעגלַא ןיא ןעמעָאּפ ןופ רּונ סעט
 טלעגָאװרעּפ ןרעדנַאװמּורַא טזומעג ,ידעלגה חּתפִי ןּופ ןעטייצ איד ןיא טָאה
 ,עטנַאד .טײצלהָאמ ַא רַאפ רעדעיל ענייז ןעגָארטרָאפ ףרָאד אּוצ ףרָאד ןופ
 ַא ןעּבעגעג ונוא טָאה סָאװ ,רעטכיר רעשינעילַאמיא רעכילּברעטשנּוא רעד
 ןייז ןּופ ןערעדנַאװסיוא טזומענ טָאה ןדעדןג ןּופ עיפַארגָאיּב ענידנעטשלָאפ
 םעֶאּפ רעשיזיֹוצנַארפ רעד . ןענופענ טינ טָאה רע סָאװ טיֹורּב ןעכצ םייה
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 ייֹורג ַא ךָאנ .לעגנַאמ ןּופ לָאטיּפסָאה ןיא גנוי ןעּברָאמשעג זיא רעשזרומ לָאּפ
 רערעיל עטסעּב ענייז טסַאפרעפ טָאה ,ָארָאמ פיזעה טעֶאּפ רעזירַאּפ רעס
 ,םנריאב .טַאהעג םייה ןייק טָאה רע לייוו ,ןעגָאװ ססערּפסקע ןייַא רעטנּוא
 ןענעכערסיֹוא ןעק רעװ טנייה .םירָא ןעוועג ןענייז אללעפגנאל ןּוא דוח ,רומ
 רעזנוא ןיא ןעגנוזעג ןעּבָאה עבלעו ,ןעטעָאּפ עשידיא עעמרַא עסיֹורג איר
 { םנעגָאמ עגידייל טימ ךַארּפש

 זַא םייצ עטשנעּבעג איד ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא סע ,ויא טײהרַאװ איד
 איד .,ךַאלכיּב-קנַאּב ןעּבָאה ןעללָאז ןעטעָאּפ ןּוא ןעלהָאצעּב ךיז לָאז עיזעָאּפ
 הלעמ ַא עדַארג זיא סָאד ןּוא טייוו רעטכיד ןופ ךָאנ זיא "םייצ ענעדלָאנ,
 ענייז ןעסינסיֹוא ןעק טעָאּפ רער :ןעטעָאּפ יד רַאפ טינ ּכיֹוא .םלעו רעד רַאפ
 ןעװ ,םעדייל רע ןעוװ ןַאד רּונ ןעקנַאדעג עטלעגילפעג ןּוא ןעלהיפעג עכייר
 "יא זנּוא רע ןעק ךס ַא טעדייל רעטכיד רעד ןעװ ,סעּפע םהיא טלהעפ סע
 -ביד רעד רעּכָא ,סייוו ףיֹוא ץרַאװש ןעדייל ענייז ןּופ סעּפע ןייֵא ןעּבעגרעּב
 ןיא ןעכַאמ ץירק ןייק ןעק רעד ,ןעטילעג טינ להָאמ ןייק טָאה סָאװ רעמ
 טָאה ןאריאּב דרָאל !םירוסי ןּופ ךַארּפש יד םהיא טלהעפ סע ,עלעעז רעזנוא
 :תֹורּוׁש ייווצ עדנעגלָאפ יד ןיא טקירדעגסיֹוא קנַאדעג ןעזעיד

 (610244 02/408 216 06120160 1010 מססֹוזצ םָד וטז0מ;
 1ךװסֶצ 108 וט 80110019 יאוב {מסֶד 16208 1ת 8008.

 טכאמשרעפ ןייא ןעפאלש ןעטעאּפ ןעוו,
 ,רעימ ץנאג עיועאּפ ןופ עלעגעיוו ןיא

 טכאנ עצראווש רעייז ןופ רימ ןענרעל
 ,"רעיל רעייז ןהעטשרעפ וצ רעסעּב איוו

 ןעוו ןַאד רּונ טייקסיז עצנַאג רהיא סיֹורַא טינ סָאװ םּולְּכ ַא איו טקנופ
 דרָאל ןעװ .ץרַאה םרעטכיד ן'טימ זיא עּבלעז סָאד ,רהיא םקירדּוצ ןעמ
 ןּוא דלעפנעוָאר םיררָאמ ,רייצה ענאמ רעזנּוא ,יללעש ,יסרעּפ ,ןאריאּב
 ַאזַא ןעזאלעגרעּביא טינ זנּוא יז ןעטלָאװ ךילקילג טּבעלעג ןעטלָאװ ערעדנַא
 .השורי עסיז

 ןעטּוג ַא ףיֹוא ןהעטשרעפ ןעק טייהשנעמ יד זַא גירעיורמ גונעג זיא סע
 רעקנַארק רעד .םּולּב טימ טפעירט ץרַאה סרעגניז םעד ןעוו ןַאד רּונ דעיל
 טצכערקעג רעממיא םאה טלעמַאזרעפ אד ךיז ןעּבאה רימ ןעמעוו ריפ טעאּפ
 ,םּוג איֹוזַא רעדעיל ענייז ןענייז םּורַאד ןּוא המיֹונ ןיא רעדעיל עטסעּב ענייז
 וליּפַא ןעק רעדעפ ןייז ןּוא ,ןעכארּבעג גיטסייג ןּוא שיזיפ רע זיא רעּבא טצעי
 -לעװ ,עלַא רהיא ,ןעפלעזו םהיא רהיא טזומ םּורַאד ןּוא ןעצכערק טינ רהעמ
 .ןעקנַאדעג עטלעגילפעג ענייז טיט טקיווקעג ךיז ןעּבאה עב
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 ערעכעה א ןּופ טעקנאּב א אייֵּב
 .עלהוש עשיאערּבעה

 .ץיוואקילעז ,ג ןופ

 טּכעלרעד טָאה קרָאױנ סָאװ ךיז ןעהערפ רימ !ןערעה ןּוא ןעמַאד עניימ
 "יא ןּוא שיאערּבעה טנערעל ןעמ ּואו ןעלהוש עשיריא עגיטביט ןעּבָאה אוצ
 ןעריא איד ןעוו טנעהָאנ זיא טייצ איד רימ טּביֹולג רעּבָא . עמכישעג עשיר
 "ינּוא עשיריא ענידנעטשלָאפ ַא ןעּבָאה ןעלעוו ןעטַאטש עטגינייארעפ איד ןיא
 , גנודליּב עשיריא ריפ לעּפמעט ןעגיטכיר ַא , טעטיזרעוו

 ןּופ דרַאװלוּב רעד ןערָאװעג זיא סָאװ ,קרָאױנ זַא ,ןעמרַאװ ןעדיא איר

 טסַאלַאּפ ןעגיטכיר םעד ןעּבָאה לָאז ,טלעװ עיינ יד ריפ טּפַאשנעסיװ עשיריא
 , טייל עסיֹורג עשיריא ריפ קירּכַאּפ ַא , גנורהעלקפיֹוא ןּוא גנּודליּב רַאפ

 . ןענָאנַאק עסיֹורג ערהיא ןיא טינ טגעיל ןָאיצַאנ ַא ןופ טייקסיורג איר
 סָאד סָאװ ,טייל עסיֹורג איד ןיא רּונ ,ןעטנעמונאמ ןּוא סעמרַאזַאק ערהיא ןיא
 עכלעװ ,רענעמ עבילּברעטשנוא איד ןּוא ,טלעװ רעד ןעּבעגעג טָאה רנאל

 רעד . רעטסניפ זיא סע ּואו טרָאד גימכיל ןעכאט אּוצ טסואוועג ןעּבָאה
 םיירּפשרעּפ טָאה איז סָאװ , גנודליּב איד ןיא טגעיל ןָאיצאנ ַא ןופ ץלָאטש
 ןּוא גימכעמ ןייז ןעק ןָאיצאנ עשיראּבראּב עטסערג איר .טלעװ רעד ףיֹוא
 יאּפ ןּוא םלעג ןיא ךייר ןייז ןעק קלָאּפ עטסמוד סָאד ,סעמרּומ ךס ַא ןעּבָאה
 ךילּברעטש ןענייז ,תֹורישַע ןּוא הרּובג ,תֹולעמ ערייּב עזעיר רעבָא ,ןעטסאל
 , תח ןּוא רּוׁשַא , םירצמ . תֹולעמ עזעיד ןּופ רעמיהטנעגייא רעד איו טקנופ
 ערעייז ךרּוד רעדָא ,טכאמ עשילאיטסעּב עזעיד ךרּוד ןעוועג סיֹורג רונ ןענייז
 רעסעּב טלעװ איד ןעכאמ סאוו ,ןעקנאדעג ערעייז ךרוד טינ רעּבָא ,תֹורצֹוא
 סָאװ ,ןָאיצאנ רעשידיא רעד אייּב ךּפיה םעד עדארג ןהעז רימ .רענהעש ןּוא

 .ןעטייצ עלַא ןיא גנורהעלקפיֹוא ןוא גנודליּב ןיא ,המכח ןיא סיֹורג ןעוועג זיא
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 -אקא ןיא ,ןעמייק ןיא רערָא ןהָארט ן'ףיֹוא , קילגנוא ןיא רעדָא קילג ןיא
 ןיא ,תולג ןיא רעדָא דנאל ןעגייא ןייז ןיא ,עזרעּב רער ףיֹוא רעדא עימעד
 ןייז טימ טנעכייצעגסיֹוא ךיז רעמיא דיא רעד טאה--- גנוטייצ ןיא רעדָא ךוּב
 , המכח אוצ טשרוד ןוא גנודליּב אוצ עּבעיל

 עשיריא א ןופ טנעמאדנופ םער טגיילעג ןעּבאה ןערעטלע ערעזנוא
 ךאנ זיא סאוו ךוּב א טלעװ רעד ןעּבעגעג ןעּבאה אייז ןעוו םעמיזרעווינוא
 איד רעֹּבָא .תֹורֹוד עללא ריפ ןאיצאזיליוויצ ןופ ןיימש-לעקניװ רעד טצעי
 ינוא ןופ רעמעלּב רעּבראל איד ףיֹוא ןעּפאלשנייא םינ רהאטמ ןאיסימ עשידיא
 עסיֹורג ערעזנוא ןופ ןעמולּב איד ףיֹוא רעדָא , םוהטרעטלא ןופ םיאיבנ ערעז
 , סטרעווראפ ןהעג אוצ ןיא תוחילש רעזנוא , רעטלא---לעטימ ןופ טייל
 אקירעמא ןיא גנודליּב עשידיא זא טייצ איד ןעמוקעג ךילקריוו זיא סע ןוא
 לעּפמעמ ןעגיטכיר רהיא , טסענ רהיא ןעּבאה ללאז

 םעוװ קראיונ ןיא אד טעטיזרעווינוא עשידיא א ןעדנירג אוצ ןאלפ רעד
 ,ןייצ רעסיֹוא ןעד ,םוסקול ןייק , טייקנידנעוו-חטיֹונ ַא ןערעוו ךילצריק
 ןעמונעג טצעי טאה םאוו , םייה רעמלא רעזנוא אוצ עּבעיל רעזנוא רעסיֹוא
 רימ ןעּבאה םזיטאירטאּפ רעכילרימאנ רעזעיד רעסיֹוא , גנודנעוו עשיטקארּפ א
 -- גינאה ןוא ךלימ עגיטסייג םימ "ףענכ, דנאל עגיטסייג א זנוא ראפ ךאנ
 ראגאז , ךיז ןעניפעג רימ ואוו לארעּביא ןעסינעג ןעזומ רימ סאוו --- גנודליּב
 א ןעראוועג זיא קראיונ ! אגנאק ןיא רעדא אקטאשטמאק , אקסאלא ןיא
 םוהטנעדוי זא טכער איו רהעמ טינ זיא סע ןוא םוהמנעדוי ןופ רעטנעצ
 ענעטנאללירּב א ןעגנערּב ןעק סאו ,לעּפמעט ןייז ןעּבאה רעיה ללאז
  קילּבוּפער רעיירפ רעסיֹורג רעזנוא ןיא ךאלקינייא ם'בקעי אוצ טפנוקוצ
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 עדער םידסח תלימג

 ,ץיוואקילעז ,ג ןופ

 ! םידסח-תולימג רעזנּוא ןופ סרעּבכמעמ ,ערניירפ עהטרעוו

 לָאמַא יֹודרָאנ סקַאמ .רד טָאה סעדער עגיטכערּפ ענייז ןּופ ענייא  ןיא
 רבח ןייז ןעפלעה ּוצ טיירג ןייז לָאז שנעמ רעדעי ןעו זַא טקירדעגסיוא ךיז
 רערהַאװ ַא ןעװעג טלעװ רעזנוא טלָאװ ,טלַאפ רע רע דייא רדֹובּכ טימ
 יד טּפַאשעגּבָא טייצ רעד טימ טלָאװ יּפָארטנַאליפ עלעּבָאנ עזיד לײװ ,ןדע:ןנ
 "עג ןעזיד !עדניײרפ ,דרע רעד ּוצ זיּב רעמהענ םעד טגירידינרעד סָאװ הבדנ
 רעשיזיֹוצנַארּפ רעטסערג רעד רעהירפ טייצ ַא טקירדעגסיֹוא ןיֹוש טָאה קנַאד
 טלַאה סָאװ דרעפ ַא ןעטדַאהפיֹוא ןעק שנעמ ַא זַא לשמ ןייז םימ י'שר --- דיא
 סָאװ דרעפ ַא ןעלעטשוצפיֹוא ןעשנעמ ןהעצ ןעּבָאה זּומ ןעמ רעדָא ,ןעֶלַאפ ןיא
 !ררע רעד ףיֹוא ןיֹוש טגיל

 ןופ קעווצ רעד זיא סָאד ,טלַאפ רע רעדײא רֹובּכ טימ רבח ןייז ןעפלעה
 עלעיפ יד ןענעכערסיֹוא ןעק רעװ ןּוא ,,ןייארעפ "םידסח:תולימג, רעזנּוא |

 ךרוד םיפ יד ףױא ןערָאװֶעג טלעטשעג ןיֹוש ןענייז עכלעוו טיילסטפעשעג
 עגינעי יד ןעמענ יד טימ ןעפּורנָא ןעק רעװ  ןייארעפ ןעטשטנעּבעג רעזנוא
 .תלימג רעזנוא ןּופ הָאולה ַא טימ ערעירַאק רעייז ןעגנַאפעגנָא ןעּבָאה עכלעוו
 עּבלעז יר ןּופ סרעּבמעמ ןײילַא טצעי ןענייז עכלעוו ןּוא ןייארעפ .םידסח
 ? גנּולפייווצרעפ ןּופ םֹוהּת ןיא ןעקניז טזָאלעג טינ ייז טָאה סָאװ ןָאוצומיטסניא

 ןיימ ןּופ קעווצ רעד זיא ,ןייארעפ םידסח:תּולימנ ןּופ טנעדיזערּפ םלַא
 ּוצ םייקנידנעווטיונ יד ןעגעוו ןעכַאמ ּוצ םַאזקרעמפיֹוא ךייַא עדער עניטצעי
 -קירּוצ ןעפרַאד טינ ןעלָאז רימ זַא ןייארעפ רעזנוא ןּופ עסַאק יד ןערעסערגרעפ
 :תלימג ַא רַאפ זנּוא ּוצ ךיז ןעדנעוו עכלעוו ןעשנעמ עגירריוו לעיפ יֹוזַא ןעזייוו
 ןענעק רימ יװ גנּולמַאזרעפ רעזיד ייּב ןעסילשעּב ּוצ ךיַא ריפ ןיא סע .רסח
 גנולעטשרָאפ-מיפענעּב ַא ךרוד -- קעװצ ןעזיד ןעכיײרגרעד ןעטסעּכ םַא
 הבחרה טימ ןעפלעה לָאז סָאװ גנומהענרעטנוא טרָאס רעדנַא'נַא ךרוד רעדָא
 יװ םיֹול זַא ןעסענרעפ טינ ןערָאמ רימ .םַארגָארּפ רעזנוא ןּופ גנורהיּפכרּוד יד
 ןופ ַאמַארָאנַאּפ ַא יװ רהעמ טינ הרֹוּת עצנַאנ רעזנּוא זיא טגָאז דומלּת רעד
 הטמוס) םידסח:תלימג הפֹוסו םידסח:תלימג תלחּת הרֹוּתה --- םידסח:תלימנ
 םעד טימ ךיז טגידנע ןּוא םידסח:תלימג טימ ןָא ךיז טגנַאפ הרֹוּת יד, -- (ריי
 , םיצנירּפ ןעּבלעז

 רימָאל טצעי ןּוא ,ןע ג ָאז ּוצ טַאהעג ּבָאה ךיא סָאװ סעלַא זיא סָאד
 ,ןָא ה ם ןּוא טייּברַא רעד ּוצ ןהעג

 יי איי .ררטעסאלא
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 םינקז-בשומ ן'ראפ
 ,ץיוואקילעז ,} ןופ

 !רעדירּב ןּוא רעטסעוװש עגיצרעהטּוג םּוקילּכוּפ סעהטרעיו
 ןעשנואוועג-וצ עמַאט ַא ,עּבָאּב ַא ,עמַאמ ַא טינ טָאה זנוא ןּופ ןעמעוו

 ןיא ןערעמלע ךיז ןּוא טלַא ןערעוו ּוצ ןעּבכעלרעד ןעלָאז רימ זַא עלעניוו ןיא
 סלַא טײקטלַא ףיֹוא טקּוקעג רעמיא ןעּבָאה ןעדיא רימ 1 דיירפ ןיא ןּוא תחנ
 ןעמהענעּב ךיז זנוא טסייה הרֹוּת רעזנוא ןּוא ,ןעּבעל םנעשנעמ ןופ ןיֹורק יד
 -עגנָא ןיֹוש זיא סע ןעמעװ ײּב עגינעי יד ּוצ טקעּפסער ןעטסערג םעד טימ
 סָארַא:גרַאּב םַאזגנַאל ןיֹוש ןעהעג עכלעװ םינקז יד ,רָאה יד ןיא םעענש
 ! םייז:בירעמ ּוצ ןעקילּב ןּוא

 טניײמ ,ןעּבעל סנעשנעמ ןּופ ןיֹורק יד ךילקריוו זיא טײקטלַא ּביֹוא רּונ
 -װ ןּופ ןעגרָאזרעּפ ךיז טנעקענ ןעּבָאה עכלעװ םייל עטלַא ענעי םיוועג סע
 -ײז עכלעוו ,םייה ַא ןעּבָאה עכלעוו םינקז עכילקילג יד ,רעטניוו ףיֹוא רעמ
 ןעפרַאד עכלעוו ,רעדניק ט'דניק ןוא רעדניק ערעײז טימ טלעגנירעגמורַא ןענ
 ײז ןּוא ,ןעשנעמ ערמערפ ןופ ףליה יד ּוצ רעטלע רעד ףיֹוא ןעמּוקנָא טינ
 ןעגיֹוא עטנעקלָאװרעפ טימ "הנקז תעל ּונכילשּת לַא, ןעצכערק טינ ןעּפרַאד
 "טנעּבעג ענעי ןופ טינ טנייה רעּכָא ןערייר רימ .ןעצרַאה ןיא סיר ַא טימ ןּוא
 וצ ןעמּוקנָא ןעזומ עכלעוו םינקז עטלעגָאװרעפ יד ןּופ רּונ ,טײקטלַא עמש
 'ַאורעפ עלַא טצעי ןענײז רימ וואו "םינקז:בשֹומ, רעזיד יו םייה עדמערפ א
 "נוא ןּופ ,טדָאמש רעזנוא ןופ ץלָאטש רעד זיא סָאװ טלַאטשנַא ןַא ,טלעמ
 'הנקז תעל ונכילשּת לא, ץפיז רעטלַא רעד זַא טגייצ סָאװ ןּוא (עדניימעג רעז
 | ןעשַאט ערעזנוא זיּב ,רעצרעה ערעזנוא זיּב לֹוק:רעדיװ ַא טניפעג םילהּת ןּופ

 ןעשנעמ ערעטלע ךיז ןעניפעג רעיה ןעמעלַא זנּוא ןעשיווצ ! עדניירפ
 ןּוא ,לירּפַא םענירג םעד רָאפ ןעלעטש עבלעוו םרעּבמעמ ,ערעגניא ןּוא
 ערעטלע יד .רעּבמעצעד ןעסיײװ ןופ ןיֹורק יד ןענָארמ עכלעוו סרעּבמעמ
 םייל עטלַא יד ּוצ טכילפּפ עגילייה רעייז רעסעּב סיוועג ןעהעטשרעפ ןעשנעמ
 ,טײל עגנּוי רהיא ,רעּכָא }טייקגיצרעהטוג רעזנוא ּוצ ןעמוקנָא ןעזומ עכלעוו
 ךיז ךיא עדנעוו ךייַא ּוצ ,ןערהָאי עטסעּב ןּוא עלעטימ יד ןיא עדניירפ רהיא
 "םינקז:בשימ, רעזנּוא ריפ ןעטײּברא טלָאז רהיא -- עדער עצרּוק ןיימ טימ
 סנעטייווצ ןּוא םייקכילשנעמ סיֹוא םנעטשרע ,גנורעטסײגעּב עטסערג יד טימ
 המכח ןוא גנודליּב סלַא רעכעה לעיפ טיײקמלַא טלעטש םוהטנעדוי סָאד לײװ

 וּומ זנּוא ןּופ רעדעי ןּוא ,(ם"ל תוכרב ,ןאכ ןיא הנקז ןאבכ ןיא המכח םא)
 והעננײרַא ןענעק לָאז "םינקז=בשֹומ, רעזנּוא זַא עהימ עטסערג יד ןעּכעג ךיז
 "רעד עלַא רימ ןעלעוװ הז תוכזּב ןּוא טײל עטלַא לעיפ יֹוזַא לָאמַא ךָאנ ןעמ
 "יא זנוא ןּופ רעדעי ,ךייַא ןופ רעדעי ןעד ,םײקטלַא עכבילקילג ַא ּוצ ןעּבעל
 ,הנקז ַא ףיֹוא רעדָא ןקז ַא ףיֹוא טַאדידנַאק ַא

 ימי .קרדאפאעעעעטירררא
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 יישר רייע

 תֹורבח ןעגינייארעפ ּוצ
 (יטסָארט רעדָא טנעדיזערּפ ןרַאפ עדער)

 ,ןוימּבמס ןופ

 ...ישנַא ןָאשײגערגנָאק רעד ןּופ רעדירּכ ןּוא סרעּבמעמ עהמרעוו

 ןעטפעשעג עסיורג עגיניא ןעװ זַא טסואװעּב ןעמעלַא ְךײַא זיא סע
 ןיא טסָארמ ַא ןּוא ,טסָארמ סע ןעמ טפּור עמריפ ןייא ןיא ךיז ןעגינייארעפ
 -ּורנָא רעּכָא ןעמ לָאז יו ,דנַאל רעזנּוא ןיא ךַאז עּבעיל ַאזַא טינ זיא סענויּב
 ,ןעגינייארעפ ךיז ןעליוו סנָאשײגערגנָאק עשיריא ירד רעדָא ייווצ ןעװ ןעפ
 םּוא רּונ ,טנערּוקנָאק ַא געװ ןּופ ןעמַארּבָא ןּוא ןעזײרּפ ןערעכעה ּוצ םּוא םינ
 זיא סָאװ ,ןערהעלקפיֹוא דלַאּב ךייַא העג ךיא יװ ,ןעריטסיזקע ןײלַא ןענעק ּוצ
 { גנונינייארעפ ַאזַא ןּופ ןעמָאנ רעגיטכיר רעד

 יד טימ ןעגינייארעפ ךיז לָאז ןָאישײנערגנָאק רעזנּוא ןעװ זַא קנייד ךיא
 רּנ ,ט ס ָא ר ט ַא ןעסיײה טינ סָאד םעװ ןַאד ...ישנַא םנָאשײגערגנָאק
 ןענעק רימ ןעלעװ לעטימ ןעגיצנייא ןעזיד ךרּוד רּונ לײװ ,ט סיירט ַא
 -ענּבָא זנּוא טָאה סָאװ ערניימעג רעזנּוא ןעװעטַאר ּוצ ןע ט סייר מט ךיז
 ןופ גנוצלעמשרעפ יד ךרּוד רּונ !עהימ ןּוא טייצ ,דלעג לעיפ יֹוזַא טסָאז
 -נּוא ןעצטישעּב ּוצ ןעפָאה רימ ןענעק ...ינּב הרבח רעד טימ הרבח רעזנּוא
 סרינָאישקיוֶא םעד ןּופ הרֹוּת-ירפס ערעזנּוא ןּוא שזדעגרָאמ םעד ןּופ להּוש רעז
 רימ ןעלעוו רָאפ טנייה ךייַא גָאלש ךיא סָאװ ןַאלּפ ןעזיד ךרּוד רונ !רעמַאה
 ןעדנּוּברעפ גנע ױזַא זיא סָאװ הרבח רעזנּוא רעטייוו ףיֹוא ןעניּבייארעפ ןענעק
 ,גנּונּפָאה ןּוא גנולפייווצרעפ רעזנּוא טימ ,רעיֹורמ ןּוא תֹוחמש ערעזנוא טימ
 -לַאװרעפ ןעּבָאה עכלעוװ םרעּבמעמ עשיטקַארּפ ערערנַא ןּוא רעטערקעס רער
 ײו רעפיצ םימ ןעזייװעּבכ דלַאּב ךייַא ןעלעװ טצעי ויִּב הרבח רעזנוא טעט
 טינ ךַאפנייא ןענעק רימ ןּוא ,סיזירק ןערעטיּכ ַא ךרוד טצעי ןעכַאמ רימ יֹוזַא
 רעזנּוא ,רעהַא זיּב יװ גידנעטשטסּבלעז רעטייוו ףיֹוא ןעּביײלּב ּוצ ןעטלַאהסיֹוא
 ערעייהט ערעזנּוא אוו םלֹוע תיּב רעזנּוא ,תֹובֹוח ןיא ךַאד ןרעּביא זיא להּוש
 זיא סע ןּוא ,ןיימש-להימ ַא יװ ןעצנַאניפ ערעגָאמ ערעזנוא ףיֹוא טקעוו ןעהּור
 ױח ַא ,ןשרד ַא ,דנערווער ןעניד'דובכּב ַא ןעטלַאהּוצנָא ךילגעמנוא טּוׁשּפ זנּוא
 "עג ןעמיווש רעטייוו יֹוזַא ןעלָאז רימ ןעוו .לָאמַא יו שדֹוק-ילּכ ערעדנַא ןּוא
 טינ רָאט סָאד ,היהת אל היח סָאד רעּבָא ,ןעקניז רימ ןעזּומ םָארמש ןעג
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 -עג יד טימ ןעגינייארעפ רעסעּב ךיז רימָאל ,ןהעגרעטנּוא טָאטשנָא .ןהעשעג
 ךיֹוא ,זנּוא םימ ןייז ךדשמ ךיז ןעליוו עכלעוו (תֹורבח רעדָא) הרבח עטרעה
 ענהעש ַא ןערליּב רימָאל ןּוא ,ייז םימ רימ יו עכַאזרוא עּבלעז יד ּבעילּוע
 ןיא ןעדיא יד רַאפ גנוריצ ַא ןייז לָאז סָאװ ןָאשיײגערגנָאק עגיטכעמ עסיֹורג
 ,טלעװ רעד קילּנוּפער עטסערג יד ןּופ טרָאמש עטסערג יד

 רעיינ רעזיד ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ :ןעגערּפ סיוועג טליוו רהיא

 ּוצ ןערָאּפשרעּפ רהיא םעוװ ,עדניירפ ,ךָאנ םּוג טקנייד ?תֹורבח ףיֹוא ךַארק
 עכנַאמ 'ופ ןעפּורעגסיֹורַא ןערעוו סָאװ ךַאל'עיצולָאװער עשירַאנ יד ,ןעגערפ
 רֹובּכ טימ ןעלײהטנייַא טינ הרבח ַא ןעק ךילנהעוועג .גידלוש ןענייז סרעקַאנק
 "ייא ּבָא ןעדייר עכלעוו ענערירפּוצנוא ךיז ןעניפעג ךילריטַאנ ןּוא ,ןעמעלַא ּוצ
 -נעדיזערּפ ענעגייא ןעבָאה וצ םּוא ,ךיז רַאפ תּבש ןעכַאמ ּוצ סרעּכמעמ ענינ

 עבלעוו ןעוויטָאמ ערערנַא ךיֹוא ןעכוז עכנַאמ .וװ .ז ,א םיטסָארט ,םיאּבג ,ןעמ
 עלעיפ ןיא ךַאל'עיצולָאװער עניילק עזיד ןּוא -- ןעגייוושרעפ רעסעּב ליוװ ךיא
 -ײל סע ןעכלעוו ןּופ ךַארק ןְעסיֹורג םעד ןעפורעגסיֹורַא םורַאד ןעּבָאה תֹורבח
 -עגייא רעזנוא ךיֹוא רעטנורַאד ןּוא תֹורבח עסיורג עטנענימָארּפ לעיפ יֹוזַא ןעד

 -קָארּפ ןיימ ןעזיײוקירּוצ הלילח טלָאז רהיא ןעוו רהַאּפעג ןיא זיא עכלעוו ענ

 ,גַאלשרָאפ ןעשיט

 רּומלּתה ימכח ערעזנוא קילּב ןעפרַאש ַא ריפ סָאװ ,עדניירפ עניימ ךַא
 עניילק יד ןענעג לארשי:תסנּכ יד טנעראוועג ןעּבָאה יז ןעוו טַאהעג ןעּבָאה
 תודונא ושעת אֹל ,ודדונתת אל :ריײר ענעדלָאג ערעייז טימ ,ךַאלי'הרבח
 ,תורוגא

 ךַארק םעד ןּופ עכַאזרּוא יד ןערהעלקרע טינ טצעי ךייַא םּוק ךיא ,רעּבָא
 ןעמער ּוצ ןַאלּפ ןעשיטקַארּפ ַא םימ ךייַא ּוצ םּוק ךיא רּונ ,תֹורבח ףיֹוא
 רעגיצנייא רעד לייו ,עמ'רבח ַא םימ גנוגינייארעפ ךרוד הרבכח רעזנוא

 -רעפ ךרוד זיא עילימַאּפ ערעייהט רעזנּוא ןעטלַאהפיוא ןענעק רימ יװ געוו
 יב :טגָאזעג טָאה םילהּת רעד יװ עקַאט ןּוא ,עילימַאּפ רעזנּוא ןערעסערג
 ,ךלמ תרדה םע ברּכ

 ערעטייו יד םסנרע רהעז ןערעהסיֹוא ךיֹוא םעװ רהיא זַא גידנעפאה
 טײקמַאזקרעמפיֹוא יד רַאפ ךייַא ךיא קנַאד ,עגַארפ עּבלעז יר ןעגעוו רעגרער
 ,טקנעשעג ריט טָאה רהיא סָאװ

 יהא ררטססעעעקסססיריי



 לייהמ רעטייווצ

 .סעדער הוצמירּב
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 .עדער הוצמ רַּב
 ,ץיוואקילעז .ג ןופ

 ,הלעמל תויהל ךירצ ןילפת לש רשק
 ,חלעטל לארשי ויהיש ידכ

 ,(ה"ל תוחנמ)

 !ערניירפ דנוא טסעג עטלעמאזרעּפ עּבעיל ,ןערעטלע ערעייהמ
 ןייללא ךיא ןיּב ןָא טנייה ןופ ןוא ,גאמסטרוּבעג רעטנהעציירד ןיימ זיא טנייה

 ןָא ךיא גנַאפ ןָא טצעי ןופ לייוו ,םישעמ עלא עניימ ריפ ךילטראווטנארעפ

 סאו ןילפת איד ןוא ,םייל וצ ןוא טאנ וצ דיא סלא ןעטכילּפּפ ןעּבאה וצ
 עּבעיל טימ ןוא טקעפסער טימ ,ץלאטש טימ רימ ןעלהעצרעד גארט ךיא
 ןופ טקעטיברא רעטשרע רעד ,וניבא םהרבא ןופ לעקינייא ןא ןיּב ךיא זא

 ,ןָאיצאנ עשידיא איד

 ןענייז וניחובא תֹובא עניימ זא רימ ןענאמרעד ןילּפּת איד !עדניירפ ַאי
 ערעייז ןעכארּבוצ ךילדנע טאה טאג ןוא ,םירצמ ןיא טכענק ןעויעג לאמ א

 ןוא תולג ןעשיטּפיגע ןעגנאל םעד ןופ טרהיפעגסיורא אייז טאה רע ,ןעטייק

 הרות עגילייה איד ,םייחה רפס א ,ןעּבעל ןופ ךוּב ַא טימ טקילגעּב אייז טאה

 ןוא גימכיל זיא םע ואוו ,ןייר ןעּבעל וצ איו ןעטייצ עללא ןיא זנוא טזייוו סאוו
 ,רעטסניפ זיא סע ואוו

 סױא העג ךיא :טגאזעג טאה ףסוי ןוא ,שקבמ יכנא יחא תא רמאיו

 וצ עּבאגפיוא עגיליה ןיימ ךיוא זיא ןָא טנייה ןופ .רעדירב עניימ ןעבוז

 -נוא עשיריא עדעי ןיא לייהטנא ןעמהענ וצ ,רעדירּב עניימ ןעכוזפיוא ןהעג

 רונ לעװ ךיא םייוו איו ןעמאנ ןעשידיא םעד ערהע ןעכאמ ןוא גנומהענרעט

 ןופ קנאדעג ןעגיטכערּפ םעד ןעניז ןיא ןעּבאה רעמיא לעװ ךיא .ןענעק

 הלעמל לארשי ויהיש ידכ ,הלעמל תויהל ךירצ ןילפת לש רשק : דומלת

 -רעד ןעּביױא ןופ ןייז זומ סאוו ןילפת לש רשק רעד זא טסייה סאד (ה"ל תוחנמ)

 ,ךיוה דובכ ןעשידיא םעד ןעטלאה וצ טכילפּפ עגילייה ןיימ ןופ רימ טלהעצ

 ךיא ּבאה ,תופידר ןוא תורזג טימ טלעגנירעגמורא זיא קלאפ ןיימ שמָאכ ןוא

 לאמ א טעװ תולג ןופ םכאנ עצראווש איד זא גנונפפאה עפעיט ןיימ ךאד

 -עּב םלא ןוא ,טלעצעג ם'לארשי ףיױא ן'רעטש ןעגראמ ן'ראפ ץטאלּפ ןעכאמ
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 דנאה עגיטכעמ ס'טמאג יוזא יװ רימ טנאמרעד סאו ןילפּת עזעיר זיא זייוו

 ,תולג ןערעסערג לעיפ א ןופ טזיילעגסיוא ןיוש זנוא טאה
 !ןעּבעל ןוא ןעפאה ןעריא רימ רעבָא ,ןעפאה ןוא ןעבעל רעקלעפ עללא

 לש רעד :גנונפאה ןופ גנורהעלקרע עטסנהעש איד רימ ןעבינ ןילפת איד
 השארּב ויניע םכח ח :ררושמ רעזנוא ןופ גנונרהאוו יד רימ טּביג שאר
 אוצ ,ףּפאק ןיא ןעגוא ענייז ןעּבאה ףראד ןנאמ רעגולק רעשיטקארּפ רעד

 ,הקוח די איד ףיוא קנואוו א זיא די לש רעד ןוא ,טוג זיא םאוו םעללא ןאהמ
 זנוא םאה טלעוו רעד ןופ רעפעשַאּב רעד עבלעוו טימ דנאה עקראטש איד
 "רעפ ןיילא ןענייז רימ ואוו תולג ןעגיּפמוז םעד ןופ טּפעלשעגסיױרא רעממיא
 טגעיל סע ןעקנאדעג עבילטעג ןופ ,רצוא רערעייהט א ריפ סאוו ךַא !ןעכארק
 -רעפ עיינ ןיימ ןערימאלקָארּפ סאוו ןילפת איד---םרָאפינוא עגילייה עזעיד ןיא

 ,םייל וצ ןוא טטָאנ וצ םייקכילטראוומנא
 אוד ןוא רעטאפ רעּבעיל ןיימ אוד ,ןערעטלע ערעייהמ עניימ רהיא ןוא

 ךייא רעמרעװ ןעמהענ ףיא לאז ואו !רעטימ עטּכעילעג םןעצרעה ןיימ

 טנייה להיפ ךיא איו המשנ ןיימ ןּופ טייקראּבקנאד עסייה איד ןעּבעגוצרעּביא
 -עג רימ טאה רהיא סאוו גנוהיצרע עגיצרעהטוג עלעדע איד ריפ ךייא וצ
 ערייּב טימ לעגוק-דרע םעד ןעמהענוצמירא רעווש זיא סע איו טקנוּפ ? ןעבעג
 רעטרעוו עגיטביר איד ןעניפעג וצ רעווש טנייה רימ זיא עבלעז סאד ,סמערא
 ןאהטעג טאה רהיא סאוו םעללא ריפ ןעשטנעּב וצ ןוא ןעקנאד וצ ךייא םוא
 -יטנייה זיּב ,טנעּפעעג ןעגיוא עניימ ּבאה ךיא סאוו גאמ םעד טייז רימ ריפ
 וצ דעילגטימ רעיינ א ןייז וצ טעטיירעּברָאּפ רימ טאה רהיא ןעוו ,גאט ןעג
 ךרוד טינ ןעּבעג ךייא ךיא ןעק קנאד ןעטסעּב םעד זא סייוו ךיא ,קלאפ ןיימ
 ,ןָאהמ וצ ןעהימעּב ךיז ךיא לעװ סאד ןוא ,םישעמ ךרוד ן'רעדנאז רעטרעוו
 -רא רעיא זא ןעגייצרעּביא וצ ךייא ןעגנערטשנא ךימ לעװ ךיא ! טסייה סאד
 -רעוו ןוא עדניירפ רהיא ןוא ,מכורפ עטוג ןעגארט לאז טפנוקוצ ןיימ ריפ טייּב
 לאז טאג ,הוצמירּב ןיימ ןעסירגעב ןעמוקעג טייז עכלעוו עטלעמאזרעפ עהט
 ךייא וצ ףור ךיא ןוא תוחמש ףיוא רונ ךייא ייּב ןהעג לאז ןעמ וא ןעּבעג ךייא
 -עג ןוא טשטנעּבעג טנייז ,ינֹודא םשּב םיאּבה םיכורּב :קנאד ןוא עּבעיל טימ
 ,ממאג ןעגיטכעמלא ןופ ןעמאנ ןיא ןעממוקעג רעהא טנייז רהיא סאוו טּביױל
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 , הוצמירּבא ראפ
 ,ץיוואקילעז .ג ןופ

 .םּוקילבופ סעהטרעװ ןּוא רערהעל ,רעטּומ ןּוא רעטאפ רעבעיל
 !ריא רענידנעטשללאפ א יא ןיִּב ןא טנייה ןּופ -- םֹויה יכנא ירבע

 ןערעטלע עּבעיל עניימ ּוצ עּבעיל טימ ןּוא טאג ּוצ טייקראּבקנאד טימ
 -םער טימ ,ןעּפיל עניימ ףיוא "היוללה, א טימ ןּוא ןעצראה ןיא דיירפ שימ
 עלעּבאנ איד ּוצ גנורעטסייגעּב ענייר טימ ןּוא רערהעל עניימ ּוצ טקעּפ
 ךיא העטש ׁשֹואְנאֹּב ןענילייה ןעועיד טימ טא .םוהטנעדּוי ןּופ ןעּפיצנירּפ
 ןופ גנאפנא ןיא טאדידנאק רעכילקילג רעד ׁשֹודקםוקמ א ןיא טצעי

 עטסנהעש עטסעטלע איד ןּופ דעילגמימ א סלא ,דיא םלא ערעיראק ןיימ

 טנעמאדנופ םעד טגיילעג טאה סאוו טלעוװ רעד ןּופ ןאיגילער עטסערג ןּוא
 , טייהשנעמ עצנאג איד ןופ

 לאמ 13 ּבאה ךיא ,ןא טנייה ןּופ דיא רעגידנעמשלאפ א ןיּב ךיא .,,אי
 ןיִּב ךיא ,םויה יכנא הנש הרׂשע שלש ןּב .רעטניװ ןּוא רעמוז טקילּברע

 -טנארעפ עיינ ןיימ טימ ריצלאטש ךיא ןּוא רהאי 13 ןעראוועג טלא טנייה
 עדיײּבעג עסיֹורג איר ןּופ לענעיצ א ןא טצעי ןּופ ןיּב ףיא .טייקכילטראוו

 ידש-לא ןיפ לעּפמעמ רעד ,עדיײּבעג עגיטסייג א ,םוהטנעדוי טסייה סאוו

 איו רהעמ ןעװעג ׁשפנ רסֹומ ךיז ןעּבאה ןרעמלע ערעזנּוא ןעכלעוו ריִּפ
 .ץמש, טימ םינּפ ןיא טיֹומ םעד טכאלעגניירא ןעּבאה יז ןעו לאמ ןייא

 !ןעפיל ערעייז ףיֹוא "לארׂשי
 רעמסערג רעד זיא סאד ןּוא דיא רעגידנעמשלאפ א ןא טנייה ןּופ ןיּב ךיא אי

 -םיֹורג אזא ןֹופ טראוונעגעג ןיא לייוװ ,לארׂשיףּכ א ןּופ ןעּבעל ןיא גאמ

 -נאק עבילטעג איד ןעגלאפ ּוצ רעטנוא יז ףיא םהענ ,םלֹוע ןעגיטרא

 ןעװ ןאד  יניס גראּב ןפיֹוא ןעראוועג טרימאלקארּפ זיא סאוו ןאיצומיטס

 ןיא .רעטסניפ רעד ןיא ןעכארקעג ךאנ ןענײז רעקלעפ ערעדנא עלא
 עהטרעװ ןּוא עדניירפ ,רערהעל ,ןרעטלע עּבעיל עניימ ןופ טראוונעגעג
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 -לאס רעיירמעג א ןייז לעװ ףיא זא טראוו ןיימ טנייה ףיא ּבינ רערעהּוצ
 יא ׁשנּואװ רעניצניא ןיימ ,קלאפ ןעשידיא ןוּפ עעמרא רעד ןיא טאד
 ןעטכיילעּב לאו םלעװ רעד ןופ טקעטיכרא רעגיטכעמלא רעד זא רּונ
 ערעזוא איװ ׁשנואװ ןעזעיד ןערהיפוצכרוד ףאה ףיא ןּוא ,געװ  ןיימ
 רעמיא טפלעה טאג ,יֹול ןיעסמ רהטל אּכהי טרעכיזרעפ ןעּבאה םימכח
 ,רהענאּב רעגיצנייא ןיימ ןוא ,ןעּבעל םענייר א ןערהיפ ליו רעכלעוו םעד
 ןעּבאה עכלעװ ןערעטלע עבעיל עניימ ערהע ןעכאמ וצ רּונ זיא . ,יתֹוּבר
 ןעמהענ ,קלאפ ןיימ ערהע ןעכאמ ּוצ ,רימ ראפ ןאהטעג לעיפ יֹוזא
 עניימ ןיא זיא סאו סעלא ןאהט ןּוא ,דייל ןּוא דיירפ ןייז ןיא .לייהטנא
 ,ריא ןעמאנ םעד רובּכ ןעפאשרעפ ּוצ םּוא ןעטפערק

 -עג ףיא רעװ ןא טנייה ןּופ :דיא רעגידנעטשלאפ א ןיִּב ףיא ,אי
 עדנימעג עשידיא איד ןּופ לייהמ א ןיִּב ףיא לייו ןינמ א ּוצ טנעכער
 עניליה א ןּופ טהעטשעּב ףּפמאֹק ןיא ןעגארמ ּוצ םראּפינוי ןיימ ןּוא
 רעכילרעירפ א ןּוא ,ןיליפּת איד ןּופ שאר-לש רעד ,ףּפאק ןיימ ףיֹוא עדראקאק
 רמֹוע התא רׁשא םֹוקמה ,דילׁש רעד ,םירא ןעקניל ןיימ ףיֹוא .ריצנאּפ
 זיא העמֹׁש ףיא ןעכלעװ ףיֹוא ץטאלּפ רעד וא םייו ףיא ,אוה ׁשדק וילע
 סעלא ןאהמ ּוצ ףיא ףערּפשרעפ ץטאלּפ ןעגילייה ןעזעיד ףיוא ןּוא = ,גילייה
 ,רימ ןּופ ןעטראוורע םייל ןּוא טאג סאוו

 רעטרעװ ןיא םירא ּוצ ןיּב ףיא ,ןערעמלע עּבעיל עניימ רהיא ןוא

 םאג ,רימ ראפ ןאהמעג טאה רהיא סאו סעלא ריפ ןעקנאד ּוצ ךייא
 רעטייו ףיֹוא טלאז רהיא דיירפ ןּוא תחנ ,קילג ,ןעּבעל ןעּבעג ףייא לאז

 רעגריּב רעטפאהנערע א ןּוא דיא רעירמ א םלא ןעהיצרע ןענעק רימ
 םניה ןעניז עבכלעװ עלא איר ןעשנעּב לעמיה רער לאז .הנאל ןופ
 עלא ןעטיילנעּב -עממיא החנשה עכילטעג איד לאז ןּוא ,רעיה ןעמוקעג

 ףרבי 'ד .רהאו ןּוא םּוג ןהעש זיא סאוו סעלא ריפ ףּפמאק ןיא - ןעדיא

 .םֹולׁשב ימע תא
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 , הוצמ"רּבא ראפ

 ,ץיוואקילעז .ג ןופ

 !טסעג ןּוא עדניירפ עהטרעוו ,ןרעמלע עטסרעייהפ
 ןעמספעיט םעד טימ ,ןרעטלע עניימ ּוצ עּבעיל עטסערג איד טיפ

 ןיימ ןא םלליפ סאוו דֹובכה-רדה א טימ ןּוא רערהעל עניימ ּוצ טקעּפסער
 ףײא ריפ טצעי ךיא העטש .,,רעיה עטלעמאזרעפ עללא ּוצ ץראה עגנוי
 -נעציירד ןיימ טכירגרעד ּבאה ףיא םאוו ףילקילג ןּוא ץלאמש ןעמעללא
 ןעמלא םעד ןיא גנוצנאלפ עיינ א ןא:טנייה ןּופ ןיּב ףיא ןּוא ,רהאי םעט
 ,םּוהטנעדוי טסייה סאוו ןעטראגנייו רעגיטסייג רעד ,לארׂשי םרכ

 ,הוצמ-רּכ טנייה ןיִּב ףיא
 ןעו םייצ איד טכיירגרעד ּבאה ךיא ןעו טנייה ןיּב ףיא ךילקילג איו

 -סיורג איו ! לארׂשי-תסנכ ןּופ דיֹוּב איד ןעּפּומש ּוצ םעטכילפרעפ ןיִּב ךיא
 רעילגטימ א ןערעװ ּוצ טּכעלרעד ּבאה ףיא סאוו דיירפ ןיימ זיא .גימרא
 -אמ ,המכח טלעװ רעד רעּביא טיירפשרעפ טאה סאוו לארׂשי קלאפ ןּופ
 סאו גנורעטסיײגעּב ןיימ זיא ףעימ איו !טכיל ןּוא עיזעאּפ ,רֵׁשֹוי ,לאר
 ירעּביא איד ןּופ לייהמ א ןענעכער רימ ללאז ןעמ וא טּבעלרעד ּבאה יא
 -רּוא םאד ןופ דעילג א ,ןינמ א ּוצ ןעלהעצ רימ ללאז ןעמ ,עדניימעג עג
 -נימכערעג טייהיירפ טלעװ רעד ריפ טרימאלקארפ טאה סאוו קלאפ עמלא
 עדאירעּפ רעד ּוצ ןעמוקעג ןיִּב ףיא !תֹונמחר ןּופ עיפאזאליפ איד ןּוא טייק
 ןעללאז טאּבעג ןּוא טרהעל סעטטאג 'ףיפב ינודא תרות היהת ןעמל; ןּופ
 / זנוא טסייה סאו ערהעל איד : טסייה סאד ,דנּומ ןיימ ןיא גידנעטש  ןייז

 עצנאג איד ּוצ ילדניירפ ןּוא גיצרעהמיראּב , ףילטנערא ,לעדייא , םּוג ןייז
 , טייהשנעמ
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 קי

 ןימ ףיֹוא טנייה ףיא העז עמארגארּפ עכילטעג עזעיד ,סעלא סאד
 -עד א , ןיליפת איד ןאיצאראקעד  ןיימ ףיֹוא ןּוא גאטסמרּוּבעג ןעטנעציירד
 ,לארׂשי יהלא לא ןּופ ןעדרא ןעטלא םעד ףיז טימ טגארט סאוו ןאיצאראק
 תּבש) ,םיפנכ .לעּב עשילאב איקנ ףוג ןיבירצ ןילפת :טגאז רומלת רעד
 -ירנוא ןּופ טקעלּפאּב טינ רעּפרעק םעניירא טגנאלרעפ ןילפת זא -- (ם"מ
 ףּוג םעד ןעמאווצ ןעדניּב ןילפת איד ןּופ תועוצר איד לייוו תובשחמ ענ

 המשנ איד איו טקנוּפ ןּוא ,טסייג םעד טימ רעּפרעק םעד ,המשנ רעד טימ
 רעד זומ עּבלעז םאר , ובכה אסיכ ןּופ להארטש א זיא איז לייוו ןייר זיא
 חּור ידיל האיבמ הרהטה לייװ ,ןייר טכע רעּפרעק ןייז ןעטלאה שנעמ
 עבלעװ גנורעטסייגעּב עטסניליה איד ּוצ טגניירּב םייקכילנייר ,שדוקה
 .ןעכיירגרער ןעק שנעמ רעד

 םעאּפ רעשיטעטסעיאמ רעד ,ןעמייצ עללא ןופ םכח רעטסערג רעד
 --ומא תנות ליסכ ןבו בא חמׂשי םכח ןב :טנאעג טאה ףלמה המלש
 טגניירּב ןהוו רעשיראנ א רעּבא ,רעטאפ ןייז טהערפרעד ןהּוז רעגולק א
 ףיֹוא טצירקעגסיֹוא ןייז רעממיא ןעלעװ רעטרעוו עזעיד , רעטּומ ןייז רעיֹורמ
 -םערג איד ןעּבעג ףיז רעממיא לעװ ךיא ןּוא ,ןעצראה ןיימ ןּופ ןעלוואט איד
 איד ןיא ןייש-ןענאז ןעגניירבוצניירא םּוא ןהּוז רעגולק א ןייז ּוצ עהימ עמ
 ראפ ןהאטעג לעיפ יֹזא ןעּבאה עבלעו ןרעטלע עּבעיל עניימ ןּופ רעצרעה

 גאט ןעגיטנייה ויּב ןוז איד טסירגעּב ּבאה ףיא סאוו ןא גאמ םעד ןּופ רימ
 ךיא ןעסערעטניא סעמעװ קלאפ ןעשידיא ןופ לייהמ א ןעראוועג ןיּב ךיא ןעוו
 .ןעּבעל ןיימ ןופ ןעמּונימ עטצמעל איד ויּב ןעּבעגעגרעּביא ןּוא יירטעג ןייז לעװ

 יירפעּב ,ןרעטלע עניימ ןעצישאּב טסלאז ,טמאנ ,ריד ףיא טעּב טצעי
 טיהרעפ ןּוא גראז ןופ יז ןעראוואּב ,רעיֹורט ןּופ ייז טיהרעפ ,תֹורצ ןּופ יז !

 -נא עללא איד ןעטיילנעּב ללאו עדאנג עבילטטעג ןייד , ןעצרעמש ןופ יז
 רעדניק ערעיײז ןּופ תחנ ויולֹּב גידנעטש ןעּבאה ןעללאו יז רעיה עדנעזעוו
 ןעצנאג ןייד ףיֹוא העושי ןּופ ןעללהארטש ענייד קיש ןּוא ,רעדניק ם'דניק ןּוא
 ,ןמא לארׂשי קלאפ
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 , הוצמ"רב א ראפ
 ,ףאזָאליּפ ןעשיווטיל ןופ

 -צעשעג לעיפ ןוא עדניירפ עהטרעוו ,רעטומ ערעייהט ,רעמָאּפ רעּבעיל

 , טסעג עמ
 ןיימ ןיא לייהטנא טצעי טמהענ עכלעוו עלַא רהיא ,טסירנעּב עלא טייז

 ןעכלעו ףױא בומ םוי הוצמירּב ןיימ --- גאטסטרוּבעג ןעגירהעי ןהעציירד

 ,רלודעגנא עטסערג איד טימ טראוועג ןעּבאה ןערעמלע ערעייהמ עניימ

 -נּואוועג ךיז רעמיא ןעּבאה יז םָאװ סָאד ןעגיוא ערעייז טימ ןהעז ןעלאז יז

 ,דיא רעגידנעטשלָאּפ ַא םלא רעגַאל ןעשיריא ןיא ןיירא םערמ ךיא יװ ןעש

 םעד ןאהט אוצ םיירג ןיא רעכלעװ תואבצ - םיהלא ןופ טַאדלָאס א

 טרעװ ןהוז רעשידיא ַא ןעװ -- הוצמל הרשע שלש ןּב .טאנ ןופ ןוצר

 סאד ןוא ,ןײלא ךיז ראפ דיא ַא רע טרעװ ,רהאי ןהעציירד טלא

 עדניימעג עשיריא איד ןופ דעילגטימ א ןיּב ךיא :  טנייה ןייז וצ ךיא להיפ

 -עג ןיא ןוא ,,ןעדיא ןעגידנעטשלָאפ ַא ןופ ןעטייקכילטראוומנארעפ עלַא טימ

 זַא גנוכערּפשרעפ עטסגילייה ןיימ ךיא ּביג גנולמַאזרעפ עזעיד ןופ םראוונעג

 עיינ עניימ ריפ טקעּפסער ןעטסערג םעד טימ ףפאק ןעגנוי ןייפ גייּב ךיא

 . קלאפ ןיימ ראפ רעּפּפמעק סםלא ןוא שנעמ סלא ,דיא םלא ןעטבילפּפ

 וצ טסנעיד ןיא ערעיראק עיינ ןיימ ןופ ןעבייצ םלא ,ינשּבליו יתשבל קדצ

 -מיס רער זיא סאוו ןילפת איד ןוהמעגנא ךיא אה ,קלאפ ןיימ ןוא טאג ןיימ

 יוזא איו רימ ןענאמרעד ןילפת איד ןעד ,טייקניטכערעג םמאג ןופ לאב

 , םירצמ ןיא תורצ םי ַא ןופ טזיילעגסיוא לאמא זנוא םאה רעפעשאּב רעד

 ןעק םדו-רשּכ א טייוו איו םייקגיטכערעג עזיד ןעבוז ךיא לעװ ןא טנייה ןופ

 ךרוד קלָאפ ןיימ ריפ טייקגיטכערעג עזיר ןעכוז לעוו ךיא ,ןעכיירגרעד סע

 סאוו שאר-לש רעד תודע ןא זיא רַאּפרעד ןוא ,טיײּברא-ףּפָאק ךרוד ,גנודליּכ

 עועיד ןעכוז ןעזומ לאמא לעװ ךיא ןעוו רעּכָא .ףּפאק ןיימ ףיוא גָארמ ךיא

 ךי-לש רעד ןענאמעד רימ סע טעװ .פּפמאק ןוא טפארק ךרוד טייקגיטכערעג

 ,םערַא ןעקניל ןיימ ףיוא
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 אי יא עט

 עבלָאז טימ ,םירא ןיימ ןוא ףּפאק ןיימ ףיוא ןעלַאדעמ ייווצ עכלָאז טימ
 עבלָאז טימ ,תוחילש ענעבאהרע ןיימ רימ ןעלהעצרעד סאוו "סעשרעּב, ייווצ
 וצ דעדירּב עניימ ןופ רעגאל ןיא טנייה סיורא ךיא טערט רהעוועג עכילדעירפ
 ,ץלאטש טימ ןוא עּבעיל טימ היהא-רשא-היהא ןופ ןהאפ איד ךיוה ןענארמ

 רעכלעוו דלעפטכאלש ן'ףיוא טַאדלָאס רעשיטָאירמאּפ ַא איו טקנופ ןוא
 ןמוזמו ןכומ ךיא ןיּב יזא ,רבק ן'זיּב רעטייּפמורמ ןופ לוק םעד ךאנ טהעג
 ןופ לוקרערעיוו םעד ןהעגכאנ ןוא קלאפ ןיימ ראפ ןעבעל ןיימ ןעריקיזיר וצ
 ןיא םעדליּבעג גינייוו ךאנ ןיּב ךיא ! גוצ-םעהטַא ןעטצעל ןיימ זיב ,לארשי עמש
 מאה ןעמ סאוו לסיּב סָאד רעבָא ; ןאיגילער ןוא עירָאטסיה עשידיא רעזנוא

 , תוירזכא-תורצ ליפיוו ןהעטשרעפוצ ןעּבעגעג ןיוש רימ טאה ,טנרעלעג רימ
 טכאמעגכרוד ןעּבאה םעדייז:רעטרע עניימ קערש-טיוט ןוא תונּכס ,םעידעגארט
 ןעגױא עשירניק עניימ ןענייז לאמ  ןייא איו רהעמ .ןאיגילער רעזנוא ריּפ
 -יימ איד ןופ טרעהעג ןוא טנערעלעג ּבאה ךיא ןעוו ןעראוועג טנעקלאוורעפ
 טכאמעגכרוד ןעּבאה ןרעטלע-רוא-רוא ערעזנוא םאוו ןרהערט ןוא טולּב ןעכ

 ףיוא זיא "ןָאיצַאזיליוװיצ , םראוו רעד ןעוו טנייה ראגָאז , םשה שודיק ףיוא
 רעדנעל לעיפ ןיא טגלאפיועפ רערירּב ערעזנוא ץלא ךאנ ןערעוו ,ןעפיל עללא

 זיא םנייא לאמ יירד יוזא איו ןהעטשרעפ טינ ןענעק יז לייוו ראפרעד ראנ
 -נוא םאה ,הנומא רעזנוא ראפ ןעדיא ףיוא תופידר עזעיד רעּבא . , , םנייא
 -יא איו טסעפ ךאנ ךיז ןעמלאה רימ ןוא טכאמעג רעקאטש ךאנ הנומא רעז
 ןא טנייה ןופ ןיּב ךיא עכלעוו וצ ,יניס גראּב ןופ השורי עטלא איד ןא רעמ

 , דיא רעגידנעטשלאפ סלא טגיטבערעּב

 -לע עניימ ףיוא תוכרּב רצוא ןייד םיוא סיג ! רעפעשעּב רעגיטכעמללא
 עלא ןיא קילג ןוא תחנ ןופ זיולב רעצ ןייק ןופ ןעסיוו טינ ןעלאז יז ןרעמ

 ,רעיה עמלעמאזרעפ עלא ףױא ןעגעז ןעשילמיה ןייד קיש ! ןענעוו ערעייז

 ,קילג ,המחנ רעכעּב ןעללופ םעד לארעּביא ןעסינעג קלאפ ןייד לאז ןוא
 רימ טנייה ןעמוק רעייא ריפ ןעמעלא ךייא קנאד ךיא ! הסנרּפ ןוא דנוזענ דיירפ
 לעממ ותכרב תא םכל ךלשי ידו ,עדניימעג רעיא  ןיא ןייז םינּפ לּבקמ
 , ןמָא---ץראה תופנכ עּבראּב םירוזּפה וניחא לכ תא ךרביו
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 , הוצמירּב א ראפ
 ,ןיאד םהובא ןוּפ

 , ערניירפ ןּוא ןערעטלע ערעייהט עניימ
 ןז רעד ןּופ ןייש עגיטכיל איד ּבאה ףיא טייז רהאי ןהעציירד ןיֹוׁש

 נײמ ,ןעקנאדעג ערעיײא ןענייז טייצ רעצנאג רעזיד ךרּוד ןּוא , ןהעזרעד
 ןּוא ריירכ טימ . טעדנעוועגנא ןעוועג רימ ףיֹוא זיֹולּב , ןערעטלע עּבעיל
 ףיא ,ןערהאי עשרעדניק עניימ ףיֹוא קירוצ םּוא ךיז ךיא קוק ןעגינעגרעפ
 ,טעטסיילעג רעמיא ךימ ריפ טאה רהיא סאוו ,סעטוג לעיפ איד ךיז ןאמרעד
 רעד ןעװ ,געמ ענעי ףיֹוא םּוא ףיז ףיא קוק ןעגינעגרעפ ןוא דיירפ טימ
 ףיֹוא רימ ןּופ ףיז טאה רעמומ ןיימ ןּופ קילּב רעדלימ רעד ןּוא רעּבעיל
 ;טקוקעגכאנ ךילמרעצ ןּוא ךילּבעיל רימ טאה ןּוא טרהעקעגּבא טינ טונימ ןייק
 ןעראוועג טכאועּב ןוא ןעטכיולעּב ןיא טירמ רעדעי ןיימ עכלעוו ןיא געט
 עסיֹורג יד ףיא העטשרעפ טצעי ,רערהעל ןעטּוג ןּוא רעמאפ ןעיירט א ןופ
 ּבאה ןעצרעמש ןּוא גראז לעיפ איו ,הא ,טסאקעג טאה סאד סאוו עהימ
 עועיד ּוצ טכארּבעג רימ טאה רהיא ןיּב טפאשרעפ ןאד טייז ךייא יא
 ,טצעי העטש ףיא סאוו עפּוטש

 ןימ ןופ ןעסאלפרעפ ןּוא ןעגנאגרעפ ןיֹוׁש ןענייז רהאי ןעציירד
 סאד טול ;טינ דניק ןייק רהעמ טצעי ןיֹוׁש ןיִּב ףיא ןּוא ןעּבעל
 טסּבלעז א : טסייה סאד ,"הוצמ-רּכי א ,ןאמ א טצעי ךיא ןיּב ץעזעג עשיריא
 םּוצ טעטכילפרעפ ןּוא טנעכעררעפ ןיֹוׁש זיא רעכלעוװ ,ׁשנעמ רעגירנעטש
 ,ןהעג םּוצ ןענעפערע טצעי רימ ראפ ךיז ןעלעװ ןעגעו עיינ ,לארׂשי ללּב
 עשרעדניק איד ,ןעגנאפנא רימ ריפ טצעי ךיז טעװ ןעּכעל סעיינ א ןּוא
 סע ןוא רימ ןופ טצעי ךיז ןענעגעזעג ןעטייקבילניילק ערעייז טימ ןערהאי
 עניז עלא טימ ןעּבעל ן'תמא ןייא ןופ ןערהאי איד רימ ראפ ןעניישרע
 . ןעטייקכילרעריוש ןּוא ןעטייקמאזיֹורג

 ןעפלעה רימ טעוו רעוו !ןייז רעטכעוו ןיימ טייז ןיימ ןעּבעג טעװ רעװ ןּוא
 ! ןעּבעל ןיא ראפ רימ ןעהעטש סאוו ןעטייקגיריווש יד רעּביא ןעזיײרּפש רעבירא

 .ןעדיא איד ןופ טאג ןעסיֹורג םעד ןיא גנונפאה ןּוא ןֹוחטּב ןיימ רּונ
 םּוצ ,ןעדנעװ םהיא וצ טצעי ףיז ףיא לאז עטיּב א ראפ סאוו טימ ןּוא

 ,!טאנ ןעש'יריא ןעסיֹורג
 ןעגעיטשעּב ןיא המלש ןעװ זא ,טלהעצרעד ך'נּת רעגילייה רעזנוא
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 ןוא ןעזיוועּב ףיז םהיא ּוצ םאנ טאה לארׂשי ץרא ןיא ןארהט ןעשידיא םעד
 !ןעּבעג ריד לאז ךיא ,המלׁש ,רימ ןּופ ּוד טסגנאלרעפ סאוו :טםגערפעג םהיא

 ןעּבעל םעגנאל ןייק ןּוא םוהטכייר ןייק םהיא אייּב אה חמלש ןּוא
 םהיא אייּב רע םאה ץראה םעגיטפנינרעפ ןּוא םענּולק א רּונ , ןעטעּבעג טינ
 , טגנאלרעפ

 םאה רע ןוא עזעיד עטיּנ םיהמלש ןעראוועג ןעלעפעג רהעז זיא טאג
 םיֹרג ,ףילקילג ןעשנעמ א רּונ טכאמ סאוו ,םעלא טימ ןעקנאשעּב םהיא
 ,טלעװ רעזיד ףיֹוא טמהירעּב ןּוא

 איו ןעמעּב טינ ךאז רעדנא ןייק טאג אייּב טצעי לעװ ךיא ְךיֹוא ןּוא
 ןעדישרעטנוא ןענעק לאו ףיא ,ץראה םעגיטפנינרעפ ןּוא םענּולק א רּונ
 לאז ךיא ;} םעטּוג םאד ןעלהעוורעסיֹוא ןּוא םעטכעלש םאר ןּופ םעטּוג םאד
 טינ לאמ ןייק לאז ףיא ,ןעּבעל ןיא געװ עטסעּב יד ןעלהעוורעסיֹוא ןענעק
 ןייז לאז ןּוא ןעשנעמטימ עניימ ראפ סעטּוג ןהאמ לאז ,ןערעװ םרריארעפ
 קלאפ סעטנלאפרעפ סעכילקילגנוא ןיימ אּוצ ןהוז רענעּבעגעגרעּביא רעיירט א
 ריפ ערהע א ןיז לאז ךיא ,ןהאט םעסיֹורג םהיא ראפ ןענעק לאז ןּוא

 ,ןעמאאמש עטגינייארעפ איד אּוצ רעגריּב רעיירט א ןּוא ןערעטלע עניימ
 , תּולג ןיא אד הטאמייה עיירפ רעזנוא

 ןהאמעג לעיפ אז טאה רהיא סאוו , ןערעטלע עּבעיל עניימ ךייא ןּוא
 רימ ןעכאמ אּוצ ןּוא ןעדליּב אוצ רימ , ןעהיצרע אּוצ רימ טהימעג ךיז ןּוא
 רעטרעװ ענייק ףיא ּבאה ףייא ריפ , טייל ּוצ ןּוא טמאנ ּוצ ןעשנעמ א ריפ
 ;ןענאז ּוצ טינ ראג ךייא רעכיילג זיא םע ןּוא ןעלהיפעג עניימ ןעקירדּוצסיֹוא
 ןעטסדנימ םער ליפא ןעלעוװ , ןעזארפ עטסנהעש איד רעטרעװ עלא לייוו
 ךיא סאוו טייקראּבקנאד עּפימ ןּוא עסיֹורג ןיימ ןעגעוו ןעּבעג ןענעק טינ ףעירגעּב
 ,ןעגעוומעניימ ןּופ ןעטאהמ עגידריווסנעּבעל ןּוא עסיֹורג ערעייא ראפ ךייא ּוצ להיפ

 יא םּוא ןעדנעװנא ףיא לעװ םעלא ןא ןעגאז רּונ ףייא לעװ ךיא

 ךיא סאו םעד ךרוד ןהאטעג רימ ריפ טאה רהיא סאוו סעלא ןעלהאצקירּוצ

 גנאלאז ןעּביילּב ןהוז רעדנעצעש ןּוא רענעּבעגרעּביא , רעיירמא ךייא לעװ
 עניימ גנאלאז ןּוא ןעלּפאצ ךיז טסּורּב ןיימ ןיא ץראה ןיימ רּונ טעװ םע

 עבלעװ טימ טלעװ רעד ןופ ןייש עגיטכיל איד ןהעז ךאנ ןעלעוו ןעגיֹוא

 , טקילגעּב רימ טאה רהיא
 ענימ אוצ ןהז רעמונ א ןייז ּוצ הטּומ םעד ןעּבעג טאג רימ לאז

 ןימ אּוצ ןהּז רעיירט א , דניירפ עניימ אּוצ דניירפ רעמּוג א , ןערעטלע
 ,! מא ! דנאלרעטאפ ןיימ ּוצ רעגריּב רענעּבעגעגרעּביא א ןּוא קלאפ
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 , הוצמ"-רב א ראפ

 .יקצילאד .מ .מ ןופ

 גאט רעגילייה רעד זיא טנייה . 'הוצמ רַב, ךיא רעװ טנייה !  יתֹוּבר
 !ןאיצאנ רעשידיא רעד ןיא דעילגטימ םלא ןיירא טערט ךיא סאוו

 ןאיצאנ ןיימ סאוו ץלאטש .ךילקילג ןוא ץלאטש טימרעד ךימ להיפ ךיא
 סאוו ךילקילג ןוא ,טייהשנעמ רעצנאג רעד ראפ סעקאפ א ןעדנוצעגנא מאה
 טאמנייק טעװ רעבלעו , קלאפ ןעכילּברעטשנוא םעד ןופ רענייא רעװ ךיא
 , ןהעגרעטנוא טינ

| 
 א ןא םנייה ןופ רע ךיא םאד ,טהיפעג רעד ךימ סע טרעטסייגעּב איו

 אוצ םע זיא ןהעש איװ { 'ךֹומכ ךערל ּתבהאוו םעד ןופ רעגערט ןענהאפ
 ! ןאיצקעל אזא טלעוו רעד ןעּבעג

 איו ןהעז אוצ גאמייוו א ךיוא זיא םע רעּבא } ןהעש זיא סע ,ַאי ָא
 םייקמ טינ סע טאה רענייק ןוא ,טנערהעלעג קלאפ ןיימ ןופ םע ןעּבאה עלא
 .,.!םהיא ףיוא ןעוועג

 ךיֹוה איו ןוא , ךי-רעטניה ךאנ זיא םלעוו איד טייוו איוו טזייוו סאד
 רע טאה קירוצ ןערהאי עדנעזיוט טימ זא , קלאפ ןיימ ןעצמעש ףראד ךיא
 ,םימרעד םריצלאטש טלעוו עטריזיליוויצ עגיטנייה איד םאוו סאד טגידערּפעג
 | , ןייז םייקמ אוצ ןעוועג הכֹוז טינ ךאנ סע טאה ןיא

 ךיא זא , ןייזטסואיועּב ןעלופ ן'מימ דיא א ךיא רעװ טנייה ! יתֹוּבר
 רעד ראפ טעדייל סאוו קלאפ:רעריטראמ א אוצ דעילגמימ סלא אוצ העטש
 -עּב טאה רע סאוו ראפרעד סינרעטסניפ טימ טקעדעּב טרעוו ןוא םייהרהאוו
 , לאראמ ןוא עּבעיל ןעשנעמ טימ טלעוו איד ןעטכיֹול

 טנלאפרעפ דרע רעזנוא ףיֹוא ןענייז ןעלעעז עגימכיל ןוא םימכח ךס א
 ןוא ןעעריא ערעייז ןענאטשרעפ טינ ןעּבאה עגנילרעטסניפ לייוו ןעראוועג
 רעּבא ןעּבאה אייז ,  ןענאטשרעפ עלא ןעּבאה קלאפ ןיימ רעּבא }  ןעלאעדיא
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 ..י.רעממעג ערעייז אוצ ןוא ךיז אוצ ןעעדיא ענייז ןענגייארעפ טלאוועג
 ,טרעטנאלּפעג ןוא טהערדעג ,"ךערל ּתבהאו, םעד טהערדעג ןעּבאה ייז

 -נא ןעסייהעג זנוא ןעּבאה אייז זיּב טריזילאידיא םייוו יוזא םהיא ןעּבאה אייז
 ךא . . . רעקניל רעד ןיא שטעפ ןעגירק רימ ןעוו קאּב עטכער איד ןעלעטש
 ןיא ןעמארגפ איד ןענייז ,וצרעד תודע עגידעּבעל !זיא סאד ןהעש איוו
 ןעדיא מעדרָאמעג םייהרעגידעּבעל ןעמ טאה סאד ...+ אסערא ןוא וואנעשעק
 ןהעש איֹוזַא טָאה ןעמ הרֹוּת םעמעװ ,יךֹומּכ ךערל ּתבהאו, ןעגידערפ סָאװ
 ,טעוועצטינעג-רעּביא ןּוא טשַאנעג

 ןיימ ,קלָאפ ןיימ רַאּפ ןערעטסייגעּב אּוצ ךימ גּונעג ןיֹוש זיא ןיילַא סָאד
 ! םּומזילַאעריא ןּוא םייקכילרהע ןייז רַאפ טעדייל סָאװ קלָאּפ:רעריטרעמ

 יז .טולּבןעשנעמ ןופ ןייר זיא ןָא טנייה םהענ ךיא סָאװ ןָאיגילער ןיימ
 ,תֹונּברק עגידלּושנּוא ןענָאילימ לעיפ איֹוזַא סעלָאּפ ערהיא טימ טינ טקעדרעפ
 רעשידיא רעזנוא םילזנעּב ןּוא טע'בנג'עּב לעיפ איֹוזַא טָאה סָאװ איד איו
 -סיה ענייז טימ ןעריא םעד ןעטכינרעפ רהיא ךיז טליװ ךילדנע ןּוא ןָאיגילער
 זיא איז זַא ןעסיוו טינ רעמעּפש ללָאז ןעמ ידּב ןעממַאזוצ רעטטעלּכ עשירָאט
 . . טכַאמעגכָאנ ןּוא טצנַאמעגכָאנ

 דיא א טינ רעּבָא } דיא ַא ןָא טנייה ןּופ רע ךיא ! עדניירפ עניימ ,ַאי
 ַא רעװ ךיא .ּפעלק עטסיזמּוא ןייז לּבקמ ּוצ ןעקּור םענעגיֹוּבעגסיוא ןַא טימ
 ,,,שיזיפ ןוא שילַארָאמ ,ןָאיצַאנ ןיימ ןופ עטכער איד רַאפ ןעפּפמעק ּוצ דיא
 ! יָאנֹומשח ַא ,יּבכמ ַא רעװ ךיא

 ! ןעדלעה ענייז טימ םּוהטנעדוי ן'רַאפ ! איירּוה
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 ,הוצמדירּב א ראפ
 ,יקסוואכאלאמ ללה ןופ

 הרוּת דומלּת רענואטּפא ןופ לעּפיצנירּפ

 , םוקילּבוּפ םעהטרעוו ןּוא רעטטומ ןּוא רעטָאּפ , ןערעטלע ערעייהמ
 ! ןעררעה ןּוא ןעמַאד

 ןיא בֹוט םֹויַא רימ אייּב זיא גָאט רעזעיד ןּוא . ָאמ ןיימ זיא עטייה
 טנייה ךיא ןיּב סנעטייווצ ןּוא ,גָאמסטרוּבעג ןיימ טנייה זיא סנעטשרע ,ןעייווצ
 ןיִּב ךיא ןּוא , הוצמ-רּכ ןערָאװעג ןיּב ךיא } טלַא רהָאי ןהעציירד ןערָאװעג
 רעד ןּוא ןינמ ַא אּוצ רעטנהעצ רעד ,ךיילנּוצ ןעמעלַא ךייַא טימ דיא ַא ןיֹוׁש
 , םיניד איד ןּוא תווצמ איד ןיא ביוחמ ןיּב ךיא ןּוא , ןמוזמ ַא אּוצ רעמירד
 .ןעמיהּפא ףרַאד דיא רעדעי סָאװ

 -יֹורג םעד ןיא דעילגטימ םלַא , רעּבמעמ םלַא ןירַא ךיא טערט עמייה
 -רעפ ןיּב ןּוא "לארשי, ךיז טּפּור רעכלעוו ,ןעדרָא ןעגילייה ןּוא ןעטלַא ,ןעס
 רעד ןיא רעדירּב םינָאיגילער עניימ עללַא אּוצ דנַאּב ןעגילייה ַא טימ ןעדנוּב
 ןעוועג טצעי זיִּב יא רעכלעוו , רעטָאפ רעּבעיל ןיימ ןּוא ,טלעװ רעצנַאג

 םימ ןּוא ץלָאמש טימ טצעי טגָאז ,םישעמ עניימ רַאּפ ךילטרָאװטנַארעּפ
 ,טָאג קנַאד ַא : טסייה סָאד ,"הזלש ֹושנעמ ינרטּפש ךּורּכ/ : ןעגעינעגרעפ
 , דניז ןּוא םיאמח ס'נהוז ןיימ רַאפ ןעדייל אּוצ ןערָאװעג רּוטּפ ןיּב ךיא סָאװ

 ,ךימ הערפ ךיא .קערש טימ ןּוא ,דיירפ טימ לופ זיא ץרַאה ןיימ ! הֶא
 רעגידנעטש-טסּבלעז ַא ןערָאװעג ןיּב ךיא ,דניק םיֹוא ןערָאװעג ןיּב ךיא סָאװ
 טכַארמעּב ךיא ןעװ רעּכָא ,ןָאיצַאנ רעזנוא אוצ דעילגטימ ַא ןוא ,שנעמ
 עסיורג יד ןּוא רימ ףיֹוא טצעי ןעניל סע עבלעוו ,ןעמכילפ ערעווש איד רָאנ
 ,המשנ ןיימ םרעטיצ סע ןּוא ּבייל ןיימ טרעדיוש ,עניימ טײקכילטרָאװטנַארעּפ
 ןוא ןעּבעג אּוצ גנּומכַא רימ ףיֹוא ביוחמ רהעמ טינ ןענייז ןערעטלע עניימ
 -נעלק רעד ,שיטקַארּפנּוא ןּוא ןערהַאפרענּוא ןּוא גנּוי ָאז ךָאנ ןיּב ןילַא ךיא
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 איד } ןעּבעל ןופ םי ןעמייוו םעד ןיא ןעּביירטרעּפ ךימ ןעק עלעטניוו רעמס
 לַאוקיש ןּופ סעילַאװח עגיד'ארֹומ איד , םוהטריא ןּופ ןעללעוו עכילקערש

 םעד ןיא ןעּפעלשרעפ אּוצ , ןעגנילשּוצנייַא ךימ ליֹומ רעייז ןעּפָא ןעטלַאה
 ַא ןופ גיֹוא איד רָאנ ,ןעכערּברעפ ןופ היּתחּת לאש םעד ןיא ,דניז ןּופ םֹוהֹּת
 ןופ החגשה איד רָאנ ,קילגנּוא ןייא ןּופ ןעטיהיּפָא ךימ ןעק ןַאטיּפַאק ןעטּוג
 םער ןיא ןעזנָאלּברעּפ טינ ללָאז ךיא ןעטער ךימ ןעק ןערעטלע עטוג עניימ
 .ןעּבעל ןופ רּבדמ ןעסיֹורג

 ,רעטּומ ןּוא רעטָאפ ,ןערעטלע עבעיל הֶא
 סָאװ ,סעמּוג עלעיפ איר רַאּפ ןעקנַאדיּפָא ךייא ךיא ןנעק סָאװ טימ

 ןעּבעל רעיײֵא רהיא טָאה רהָאי ןהעציירד ? ןהָאטעג רימ טימ טָאה רהיא
 ןופ לעּפַאצרַאװש איד איו טיהעגּפָא ךימ טָאה רהיא ,רימ רַאפ טרעּפּפָאעג

 -רעפ געט עלעיפ ,ןעפָאלשעג טינ רימ ּבעיל-ּוצ טכענ עלעיפ ,  גיֹוא רעייַא
 ןענַאמשרעּפ טינ בָאה ,דניק םלַא ,ךיא , רעיורמ ןיא רימ ּבעיל-ּוצ טכַארּב

 ּבָאה ךיא , רימ ףיֹוא החגשה עמירַאװ רעיא ןּוא עהימ רעייַא ןעצטעש אּוצ
 טכַאזרוארעפ לָאמ עלעיפ ּבָאה ךיא ,ךייַא ןעגעג טגידניזעג לָאמ לעיפ ךָאנ

 איוו = , ןייז אוצ םאזכרָאהעג איו ןענאמשרעפ טינ ּבאה ךיא ,ןעצרעמש ךייא
 ןיימ ןופ ןעוועג ךילטנעגייא זיא םאד סָאװ ,שנּואװ רעיא ןעלעיפרע אּוצ
 רהיא ,מעדלורעג םעלא טאה ,ןערעטלע עמּוג רהיא רעּבא . ןענעו הבֹומ

 סהאמ א רימ טאה רהיא זא ןּוא , ןייז לחֹומ , ןעהייצרעפ רעממיא טנעלּפ
 בא םחרּכ, } תונמחר טימ , טפאשנעיל טימ ןעוועג סאד זיא , טפארמשעב

 ,גנוהיצרע עמּוג רעייַא ,טסנָאזמוא ןעוועג טינ זיא עהימ רעיײֵא ןּוא 'םינּב סע
 ךימ טָאה רהיא ,עטכירפ עמונ טכַארּבעג טָאה ,ןעּבעגעג רימ טָאה רהיא סָאװ
 רימ טָאה ןּוא רערהעל עטוג רימ רַאפ ןעגנודעג טָאה ןוא טנערע לעג ןיילַא
 םעד ןהעז אּוצ טּבעל רעד טָאה רהיא ויּב ,סעטמּוג םעללַא טימ טגרָאזרעּפ
 -טַאלּפ ןעגילייה םעד ףיֹוא ָאד גידנעהעטש ,ןהּוז רעייַא ,ךימ ןהעז אּוצ ,תחנ
 ,הוצמ רֹּב ןיימ אּוצ עדער ןיימ ןעטלַאה אוצ םערָאפ

 סָאװ ,סעמּוג איד ןעצמעש אּוצ איו ןהעמשרעפ אּוצ ןָא ךיא ּביֹוה טצעי
 רָאנ ,דנַאטש ןיא טינ ךיא ןיּכ ךייַא ןעקנַאד ןהָאטעג רימ םימ טָאה רהיא
 רהיא סָאװ ,  סָאד ןייז אּוצ ןעהימעּב ךימ לעװ ךיא זַא , אּוצ ךייַא גָאז ךיא
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 ןעכלעוו ןיא געוו םעד ןיא ןהעג ללעוװ ךיא , ןייז אוצ רימ ןופ טגנַאלרעּפ
 ןעצנַאג ן'טימ דיא ַא ןייז ללעוו ךיא , טצעי זיּב טרהיפעג ךימ טָאה רהיא
 ךימ טלָאז ,ןערעטלע עמּוג ,רהיא רָאנ ,המשנ רעצנַאג ןיימ טימ ןּוא ןעצרַאה
 איד אּוצ םינ טמהענ .ביוחמ טינ רהעמ ןיֹוש טייז רהיא להָאװּבָא ,ןעפלעה
 לעיפ ןייז רימ טעװ ,החגשה רעייַא רעטנּוא לייוו ,רימ ןּופ ערעייא החגשה
 ןיימ אּוצ ןּוא ןָאיגילער ןיימ אוצ ןעמכילפ עניימ ןעללעיפרע אּוצ רעגנירג

 .עטכישעג ערַאּב-רעדנואוו רעזנּוא ןערידוטש ןּוא הרֹוּת רעזנוא אּוצ .,ןָאיצַאנ
 ןיא רעטרעוװ עזעיד ןעגנילק סע ךילרעה איו , ךַא ! דיא ַא ןיּב ךיא

 ןיא טּביֹולְג םעבלעוו , קלָאּפ ןעגיווע םּוצ דניק ַא ןיּב ךיא ! ןערעיֹוא עניימ
 ןייא ןּוא "םיקלא, טלעװ רעצנַאג רעד ףיֹוא טטָאנ ןייא , טטָאנ ןעגיווע םעד
 טלהעוורעסיֹוא זיא לארשי ןוא , "לארשי, טלעוו רעצנַאג רעד ףיֹוא קלָאפ
 -נעמ םעד טנערעל עכלעוו הרֹוּת עגיצנייא איד ןעטיה ּוצ טָאג ןּופ ןערָאװעג
 רָאנ טגידערפ סָאװ הרֹוּת ַא .טלעװ רעד ףיֹוא ךַאלקילג ןעּבעל ּוצ איו ןעש

 רַאפ ןּוא .,טייהכיילג ןּוא טייהיירפ ,םײקכילטנערָא , סענעּבַאהרע ןּוא סעטוג
 ןייז לארשי קלָאּפ סָאד ןייא טלעטש הרֹוּת רעד ןּוּפ לַאעדיא ןעגילייה םעד
 .ןעּבעל

 , ךב טולשת אל הבהלו ,ךּופמשי אֹל םימּו ,הוכת אֹל שא ֹומּב ךלת יּכ
 םינ טרעוו ןּוא רעייפ ןיא לארשי טהעג ,טטָאנ ןייז רַאפ ןּוא הרֹות ןייז רַאֿפ
 ןּוא רעטנעזיֹוט עלעיפ .ןעקנורטרעד טינ טרעוו ןּוא רעסַאװ ןיא ,טנערּברעפ

 רעייז רַאפ טרעּפּפָאעג ןעּבעל רעיײז ןעּבָאה קלָאפ ןיימ ןּופ רעטנעזיומ ןהעצ
 ןעגניווצ טנעקעג טינ יז ןעּבָאה דרָאמ ןּוא רעגנוה ,דרעװש ןּוא רעייפ ;הרֹוּת
 םעד ןויּב ,הרֹוּת רענילייה רעייז אּוצ ןּוא טטָאנ רעייז אּוצ שלַאפ ןייז אוצ

 ןּוא ןָאיגילער רעייז אוצ איירט ןעוועג אייז ןענייז םּולֹּב ןעּפָארט ןעטצעל
 !"רחא 'ד וניהלא 'ד לארׂשי עמש, גידנעיירש ןעגנַאנעגסיֹוא ןענייז תֹומשנ ערעייז

 ןעטייצ עללַא ןיא רעסַאװ איו ןערָאװעג ןענורעג זיא טּולֹּב שידיא ,ַאי
 טּבעלעג טָאה סע ,טּבעל קלָאפ םעשידיא סָאד רעּבָא ,רעדנעל עלַא ןיא ןּוא

 ןייז ךיא לעװ דיא םלַא ךיא ןּוא .ןעּבעל ןעגיווע ןייֵא ןעּבעל טעװ סע ןּוא
 ןייֵא ןייז ּוצ ןעהימ ךימ לעװ ךיא ,ןעּבעל ןעצנַאג ןיימ קלָאּפ ןיימ ּוצ איירמ
 ּואוו דנַאל םעד אּוצ רעגריּב רעטּוג ַא ןּוא קלָאפ ןיימ אֹוצ דיא רעכילטנערָא
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 ןושל עכַארּפש רעגילייה רעזנוא ןעּבָאה ּבעיל לעװ ךיא ,ןענהָאװ לעװ ךיא
 לעװ ןּוא ,רּומלּת םעד רּושַארעטיל עטלַא רעזנוא ןעצמעש לעװ ןּוא ,שדקה
 עטערדליּבעג ןּוא עטרהעלעג ערעזנוא רַאפ טקעּפסער ןעטסערג םעד ןעּבָאה
 , םוהטנערוי ןּופ

 עּבעיל עניימ אּוצ דנַאה רעללופ ןייד ןופ הברּב ןייד קיש !טָאג ,הֶא
 אייז ,ןערהָאי ערעייז רעגנעלרער ,רעטומ ןוא רעמַאפ ,ןערעטלע ערעייהמ
 רעייז שנעּב ,רעדניק ס'רניק ןוא רעדניק ערעייז ןָא תחנ ןעהעז ןענעק ןעלָאז
 -סעווש עניימ שנעּב ,טייהנערירפוצ ןּוא דנוזעג ,קילג ןּוא םּוהמכייר טימ זיֹוה
 קיש . החּפשמ רעצנַאג רעזנוא ןּוא םעטנַאמ ןּוא סלעקנָא ,רערירּב ןּוא רעט
 רימ טימ טצעי ָאד טהעטש סָאװ ,םוקילּבוּפ םעד אוצ ,טָאנ הֶא ,הכרּב ןייד
 "וצ דניירפ עטוג עניימ עלַא ןוא םערהעל עניימ שנעּב ,להוש רעזעיר ןיא
 רעד ףיֹוא טיירּפשרעּפ זיא רעכלעוו , לארשי קלָאפ ןעצנַאג ןיימ טימ ןעמַאז
 הלואג ַא ןוא העושי ַא ןעכיג ןיא ןעּבעל-רעד ןעלָאז רימ ןוא ,טלעװ רעצנַאג
 . ןמא ,ןעדיא עלַא ףיֹוא

 רעטרעוו ראּפ א
 הקשמ לעזעלג א אייב הוצמ-רב יבא םעד ריפ

 ! םוקילּביּפ סערעייהט ןוא ,  יתֹוּבר , םייחל
 -ַא ןעמענ טינ ןעמ ףרַאד ? ןעררעה עהטרעוו עניימ , רהיא טגָאז איו

 ,טָאג ןעקנַאד ?לעקעּפ ןערעווש ַאזַא ךיז ןופ גידנעפרַאװ-ּפָאר ַא הקשמ לעסיּב
 זיא'ס ,גיר'השקישינ רָאנ טכַאמעג (תּבש ןעגירָאפ) טנייה טָאה הוצמ-רּכ ןיימ
 םעד ןעגָאז ,הרֹוּת רעד ןיא ןענעייל ,טייּברַא לעקיטש ענהעש ַא ןעװעג
 טניימ ,שילגנע ןיא ןוא שידיא ןיא עדער איד רעהכַאנ ןוא ,איבנ ןיא רימפמ
 אייּב ןיא ,רָאנ ליװ רע זַא ! רוסָא ? ןעמונעג לעיפ םהיא טָאה סָאד רהיא
 . רעווש טינ ךַאז ןייק םהיא

 !ןעטַאט ןייד שוק ַא ביג ןוא רעה ַא רָאנ םוק ,ןהוז ןיימ אוד טצעי ןוא
 ,,יהשרד ןייד ןיא טגָאזעג טסָאה ןילַא וד יװ ריד ייּב טנידרעפ סע ראה ךיא

 ןיא טגָאזעג וצ טסָאה אוד סָאװ ,ןעלליפרע טסלָאז אוד !עשז קנערעג
 ץלָאטש ַא ןייז טסלָאז ,עלעז ןוא ביל טימ דיא ַא ןייז טסלָאז ,עדער ןייד
 , דניק ןיימ ,קנאדעּב . טייהשנעמ רעד ראפ הברּב א ןוא םוהטנעדוי ן'ראפ
 ! ןעטנעזוערפ איד ראפ טסעג איר

 ןעקנירט ןעּבעלרעד עלא ןעלאז רימ .ןעּבעג לאז טָאג ,יתֹוּבר םייחל
 ! םייחל , ןעדיא ףיֹוא תומחנו תֹועושי , תֹוחמש ףיֹוא
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 ! הוצמ-"רב א ראפ
 ,ןדאזרעכייר ןופ

 !עמלעמַאזרעפ עהמרעוו ןוא ןערעמלע ערעייהמ עּבעיל
 םימ ןּוא ןעצרַאה ןיא דיירפ טימ , טכיזעג ןיימ ףיוא ןעגינעגרעפ טימ

 ןופ ןעמעּב טצעי ךיא העג ,ןערעטלע ערעייהט עניימ אּוצ טײקרַאּבקנאד
 עגינייא ןערעהסיֹוא רימ טלָאז רהיא ,עטלעמַאזרעפ עהטרעוו רהיא , ךייַא
 עסיורג יד ןיא טרהיפעגניירַא רעװ ךיא ןעוו גָאט ןעגילייה ןעזיד ןיא ןעטּונימ
 , לארשי ןופ טמָאנ ןופ טסנעיד םעד ןיא ,ץנַאיללַא עשידיא עטלַא

 ןיימ ףיֹוא דיא םלַא סױרַא טערט ךיא --- הוצמ-רּכ טנייה ןיּב ךיא ,ַאי
 לליוו טייהנעגעלעג עגילייה עזעיד אייּב ןוא , טײקבילטרָאװטנַארעפ ענעגייא
 טצעי ךייַא העג ךיא , טייקשידיא ןיימ ןופ עמַארגָארּפ איד ןעּבעג ךייַא ךיא
 ןיּב טיַא איו ןנעד ,  רסּומ ןּוא לַארָאמ טימ , תֹושרד טימ ןעגיטסעלעּב טינ
 ןעגַאװ לָאז ךיא ,ןנעד ךיא ּבָאה גנודליּב ןיא לכש לעיפיוו ? ןעצנַאג ןיא ךיא
 עטעדליּבעג ,םימכח ,םידמֹול ןּופ םלֹוע ןעניטכערּפ ַאזַא ריפ ןעגידערפ ןהעג וצ

 איו זיֹולּב זיא ןעלייהטטימ ךייַא לליװ ךיא סָאװ סעללַא ? ןעיורפ ןוא רענעמ
 , דיא םלַא ןעטכילּפ עיינ עניימ ףיירגעּב ךיא טייוו

 רעד ףיֹוא טקישעגסױרַא רימ טָאה טטָאנ ןעװ קירוצ רהָאי 18 טימ
 , קלָאפ ןעשיריא ןופ דעילגטימ ַא ןייז ללָאז ךיא טמיטשעּב טָאה ןּוא טלעוו
 -טוג ןעּבָאה ללאז ךיא זַא טממיטשעּב ְךיֹוא החנשה עכילטעג איד טָאה ןַאד

 ןיימ ךיא גייּב רַאּפרעד ןוא ,ןעדליּב רימ ןעללאז סָאװ ןערעמלע עגיצרעה

 ןופ טקעטיברַא םעד ןופ ןעלליוװ םעד רַאפ טקעּפסער ןעגילייה םטימ ףּפָאק
 .טלעװ רעד

 םא תעדי אלה" ! היעשי איבנ ןופ רעטרעװ איד טימ ןעגאז ללעוו ךיא

 רקח ןיא ,עגיי אלו ףעיי אל ץראה תֹוצק ארוּב 'ד םלוע יהלא תעמש אל
 סנעטסגינייוו רעדָא ,טשרָאּפעגסיֹוא טינ ןנעד וד טסָאה, ('ט היעשי) , ,ֹותנּובתל
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 ןופ דרע יד ןעּפַאשעּב טָאה רעכלעוו טלעװ רעד ןופ ררעה רעד זַא טרעהעג

 זנוא רַאּפ ךילפיירגרעּבנוא זיא המכח ןייז ןוא טינ טהור רע ,גערּכ זיּב גערּב
 םייצ גינייו ךיא ּבאה רהָאי 13 ןופ ערעיררַאק עצרוק ןיימ ןיא . "ןעשנעמ
 רעּבָא---לבש ןעשירניק םענעגייא ןיימ טימ טײהטטָאנ יד ןעשרָאפ וצ טַאהעג
 רערהעל עשידיא עניימ ןופ ןערעה וצ טייהנעגעלעג גונעג טַאהעג ּבאה ךיא
 ןופ ןיֹורק עשילמיה איד ,טָאּבעג םיטמאג ןעגעו ןערעטלע עניימ ןופ ןוא
 "נוא ןענעו ןענאיצקעל עללַא עזעיר ןוא םּוהטנעדוי ןעכילּברעטשנוא רעזנוא
 ןעטשרע םוצ ּבָאה ךיא ןעוו טנייה רימ ןיא טכַאװרע ןעּבאה ,הנומא רעז
 ! ןעוועג הרֹוּתל הלֹוע ןעּבעל ןיימ ןיא להאמ

 יד הזה םֹויהה שמוח ןופ רעמרעװ ףלע איד טנייה ךיז ןָאמ רעד ךיא
 ללאז גָאט ןעגימנייה (אנת) "םיטּפשמה תאו ם קוחה תא תושעל ךוצמ ךיהלא
 ךיז לעװ ךיא ןוא ,ןעמפירשראפ איד ןוא עצטעזעג ענייז עללַא ןעטיהּבָא ךיא
 טימ ןעמיהיוציּכָא ךילקריוו ןעּכעל ןיימ ןיא רעטייוו ןעּבעג הימ עטסערג איד
 ןופ רימ רַאפ טפַארק ןיא ןײרַא ןעהיצ עכלעוו עצטעזעג איד גנורעטסייגעּב
 עניימ רהיא ןעכלעוו ןיא געװ ןעּבלעז םעד ןיא ןהעג ללעוו ךיא . ןָא טנייה
 -מיא רעּבא עטלא ערעזנוא ןופ געוװ רעד ,ןעגנַאגעג ןענייז ןערעטלע עּבעיל
 ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סערייז רעטלע ערעזנוא עבלעוו ריפ הנומא עיינ רעמ
 - , רעסאוו ןיא ןוא רעייפ

 ףירגעּב ןיימ ןעגעו ןעגאז אוצ טאהעג ּבאה ךיא סאוו םעללא זיא םאד
 ןעּבעל ןעּבעג לָאז רע ןעגיטבעמללַא םעד ךיא טעּב רעטייוו , טייקשידיא ןיא
 תחנ רעטייוו ןעּבאה ןעללאז אייז ,ןערעטלע ערעייהט עניימ אוצ קילנ ןיא
 ,המחנ ,החלצה ,טייהדנוזעג ,טּפַארק ןעּבעג טמאג אייז ללאז , רימ ןופ
 רעדניק ערעייז איו ןהעז אוצ ןייז הכֹוז ןעלאז אייז ,םימי תכירַא ןוא ןעדעירפ
 , ןמא --- , םוהטנעדוי םעד דֹובכ ןעפאשרעפ רעדניק ם'דניק ןוא
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 , הוצמי-רּב א ראפ
 ,ןאמרעּביל םייח ןופ

 !דניירפ ןוא ןערעטלע ערעייהט

 ןיימ ןיא להיפ ךיא סָאװ ,להיפעג םעד ןעמ טפור איו טינ סייוו ךיא
 ןעו ,טלַא רהָאי ןהעציירד רעװ ךיא ןעװ טנעמָאמ םעד ןיא ,טצעי ןעצרַאה
 ּבָאה ךיא ןעװ ,"תעד רב, ןעמָאנ םעד ךיז ףיֹוא ןעגָארט אּוצ ןָא ּביײה ךיא
 -טסּבלעז ַא רעװ ךיא ןּוא רימ ןופ ּבָא ךיז "ט'רמּפ, רעטָאּפ ןיימ טרעהעג
 רַאפ ןעמַאהמ עניימ עלַא רַאּפ ךילטרָאװשנַארעּפ ןיילַא ,שנעמ רעגידנעטש
 טלעטשעגנעממַאזוצ זיא סָאװ להיפעג ַא ןעמ טּפור איו ,טייל רַאפ ןּוא טָאג
 ,םעד רַאפ טרעטסייגעּב זיא ץ'רַאה יד ןעוו ?טכרופרהע ןּוא גנורעטסיינעּב ןּופ
 ךיז אייּב איז טרעװ טייצ רעּבלעז רעד ּוצ ןּוא ,רָאפ רהיא טהעטש סע סָאװ
 סע סָאװ ,ךַאז רעד ןּופ ,טײהנעּבַאהרע ,טייקסיֹורג רעד ּבעילוצ לטּב ןיילַא
 ,רָאפ רהיא טהעטש

 םסָאד ,קנַארעג רעד זיא סע שיטעָאּפ איו ,ןעּבַאהרע איװ ,סיֹורג איו

 ם'רעטומ רעד טימ ךָאנ ,דניק סעגירהעי-נהעציירד סעגידלּושנּוא סעגנוי ַא ,ךיא
 עשרעדניק איד ןופ ןעניֹוא איד ןעּבירעגסיֹוא טינ ךָאנ ,ןעּפיל עניימ ףיֹוא ךלימ
 -הַאּפרע ןייק ןהֶָא ,סעיזַאטנַאפ עשרעדניק ןיא ןעקנוזרעפ ףעימ ךָאנ ,תֹומֹולח
 ןיילַא זיא רעכלעװ ,ןַאמ ַא ,ייתעד רֹּבֲא ַא גנולצּולּפ רעװ ,ןעּבעל ןיא גנּור
 טכילפ יד ןעלהיפ ּוצ ןעגנַאּפנָא ףרַאד רעכלעוו ןּוא ךילטרָאװשנַארעּפ ךיז ריפ
 רעּבָא ,זיא קנַארעג רעזעיד ןעּבַאהרע איוו ! ןעּבעל ןעבילקריוו ן'תמא םעד ןּופ

 !ויא רע שיגַארט איו ,ךילצרעמש איו ךיֹוא

 ךָאנ טמחענ ,אּפּוג ןעּבעל עכילקריוו סָאד ,ןעּבעל סָאד !ְךייַא טקרעמ
 -לעועג רעד רַאּפ } ךיז רַאּפ ןעשנעמ ַא םלַא עטטימ ןייז ןיא ףיֹוא טינ רימ
 רענעראפרענּוא רעניילק, רעּבלעז רעד גנאל טייצ ַא ךָאנ ךיא ּביילּב טפאש

 ךָאנ ךיא ּביילּב ןעּבעל ןיא } אייז רַאפ איו רהָאי ןהעציירד איד ךָאנ "עגנוי

 גרעטומ ןּוא רעמָאּפ ןיימ ראפ ךילטרָאװטנארעפ ןּוא גיננעהּבָא גנאל טייצ ַא

 ,"עשנעמ עגירהעי-ןהעציירד, עכלעזא ןיא טינ ךיז טניהטיֹונ טייהשנעמ איד
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 ןהעציירד רעװ ךיא איו לענש ָאז ףיֹוא רימ טמהענ רעּבָא םוהטנעדוי סָאד
 ? גידריווקרעמ טינ סָאד זיא !ןעדיא עגירהעי-ןהעציירד !טלא רהָאי

 -עג ןעגירעי-ןהעציירד ןיימ אּוצ ןיֹוש סָאװ ,םעד ףיֹוא ץלָאטש ןיּב ךיא
 ,ץראה ןיימ ןופ עכאז יד טסּכלעז רימ ףיֹוא ןיֹוש ןעמ טיֹורטרעּפנא גָאט-סטרוּב

 וצ ןיֹוש סָאװ ,רעדניק עשיריא איד ףיֹוא ץלָאטש ןיִּב ךיא } ןעסיוועג ןיימ ןופ
 יױעטאדלָאס עוויטקא , םלא ןעטערטניירא אייז ןענעק רהָאי ןעטנהעציירד רעייז
 -ידיא יד ףיֹוא ץראה סָאד רעּבָא רימ טסייר סע ;עעמרא רעשיריא רעד ןיא
 ןערעוו ןיֹוש יז ןעפראד רהָאי ןעטנהעציירד רעייז וצ ןיֹוׁש סָאװ ,רעדניק עש
 ,,.טרָאװ ןעזעיד ןופ ןניז ןעשיגארמ ןוא ןערעטיּב םעד ןיא ,ןעדיא

 רעּבָא .ןעצרעה ןיימ ןָא טצעי ןעלליפ סָאװ ןעלהיפעג יד ןענייז סָאד טָא
 וצ קנאד א ,םוהמנעדוי סָאד ןעק ךיא סָאװ םייצ רעכיילג וצ ריצלָאמש ךיא
 -יצנירּפ יד ןעטכירעטנוא טזָאלעג רימ ןעּבָאה עכלעוו ןערעטלע עּבעיל עניימ

 ירבד ויחיש ,ךינבל םתננשו טגָאז דומלת רעד איו הנומא רעזנוא ןופ ןעּפ
 ,רימ ול רומא אלא ול רמאזו םנמגת לא םדא ךלאשי םא ,ךיפב ןידדוחמ הרות
 ןיא ,דיא רעכילטרָאװמנארעפ א רעװ ךיא ןעוו טנעמָאמ ןעזעיד ןוא = ,(ןישודק)
 -ָאמ ןעועיד ןיא טָא ,"ינרמפש ךורב, : טגָאז רעטָאפ ןיימ ןעוו טנעמָאמ םעד
 ,ריא רעכילטרָאװטנארעפ טסּכלעז סלא ןוא ,דנאה ןיימ ףיֹוא ךיא בייה ,טנעמ
 רעזנוא ןופ ןעּפיצנירּפ עגילייה איד ןעּביילּב איירט לעװ ךיא זא ךיא רעווש
 ,תולג ןופ טכאנ עגנאל יד ןיא טכאמעג גיטכיל זנוא טָאה סָאװ הנומא

 לעװ ,טצעי העמש ךיא ןעכלעוו ףיֹוא ,טקנוּפ ןעזעיד ןופ טָא :יוזא ןוא
 ךיא םהענ טייהנעדעירפוצ םימ ;ןעּבעל ןיא געו ןיימ ןהעג קעווא ךיז ךיא
 "ידיא סָאד סָאװ ,שנעמ םלא ןוא דיא םלַא טיײקכילטרָאװטנארעפ יד ךיז ףיוא

 -םיֹורא טנייה רימ ףיֹוא טָאה ,ןערעטלע עּבעיל עניימ ,רהיא ןוא קלָאפ עש
 רעּבָא ,ןעמולּב טימ לופ זיא ןעּבעל ןופ געוו רער וא סייוו ךיא .טנעלעג
 ךיא ליוװ ץנארק א .רענרעד טימ ןעטייז עללא ןופ ןעסקאוועגמורא ןענייז אייז
 ,ןערעטלע עּבעיל עניימ ,ּפאק רעיא ףיֹוא ןעטכעלּפסיֹוא ןעמולּב עזעיד ןופ טא
 טאה ,ןערעמלע עניימ רהיא .קלאפ ןערעייהט ןיימ ןופ ּפאק רעד ףיֹוא ןוא
 טאה רהיא ,ןעכאמכרוד טשרע ףראד ךיא סאוו סאד טכאמעגכרוד גנאל ןיֹוׁש
 טימ לופ ןיֹוש טייז רהיא ןוא ןעּבעל ןופ געו ןףיֹוא ןעמּולּב יד ןעסירעג ןיֹוׁש
 ןעּבעל ןיא ןעטערטסיֹורא ןיימ ייּב רעצטישעּב עניימ עשו טייז ,טייהנערהאפרע

 ןעכאמקעווא ןוא ןעכאוו רעממיא רימ רעּביא טייהנערהאפרע רעיא לאז ןוא
 , ןעמולּב יד ןעּביײלק םייּב רענרעד יד
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 , הוצמ"רב א ראפ

 ,אבתכ"לאבכימ ןופ

 !ןעטלעטנעשור ןוא םירייל ,ןרעטלע ערעייהט
 , בומ םוי ןיימ יא עטייה ןוא הוצמ-רב ךיא רעװ עטייה

 שנעמ א , רעסיורג א ןיֹוׁש ןיּב יא וא ,ךימ ףיא להיפ ןא עטייה ןופ
 ןענייז ,ןעממאז ּוצ ךיז ןעניפעג ןעריא ןיינ ןעװ }ךיילג ּוצ ןעמעלא טימ
 רעּבא ךיא ןיּב ,הׁשּורק א ןּוא וכרֹּבא ןעכאמ ּוצ טגיטכערעּב טינ ףאנ יז
 יב ףיא ,אי ,רּוּבצּב ןענואד ןיֹוׁש ןעמ ןעק ,ייּב רעד רעטנהעצ רעד
 ןיִּב ףאד ןּוא ,ףיילג ּוצ ,אד ךיז ןעניפעג סאו ,ןעמעלא ףייא טימ דיא א
 איד ןעּבאה ףערטעּב א ריפ םאוו .,דניק א איו רהעמ טינ ץלא ףאנ ףיא
 רהאי סקעו עטשרע איד !ןעּבעל םנעשנעמ ןּופ רהאי ןהעציירד עמשרע
 ןעמ ןעוו ,רהאי ןעּבעיז ערערנא איד ןוא , טשינ ראג ןיא קעווא ףאד ןהילפ
 רהעו קעװא ךיֹיא ןעפיֹול ,ןענרעל ּוצ רניק סאד דלאוונ טימ ןא טגנאפ
 ןעמ סאוו ,םעמּוג איד טינ ףאד טהעטשרעפ סע ?דניק א םייװ סאו ,לענש
 איד םיעכהל ּוצ טהּומ ,ןרעטלע איד טןוגר רעד רע ,םהיא טימ טהומ
 ךיז ןוא ןעפיולמורא ,עלעגייפ עיירפ א איו רעממיא ןייז ליװ ןּוא רערהעל
 רהיא סאוו ,סעטּוג איד ןהעטשרעפ ּוצ ןא ףיא גנאפ טצעי ראנ .ןעלעיּפש
 ןעפיירגעּב ּוצ ןא ךיא ּכיֹוה טצעי ,ןאהמעג רימ ראפ ןעּבאה ,ןרעטלע עטוג

 רימ םאה רהיא סאו גנוהיצרע ןיימ טסאקעג ףייא םאה סע רעייהט איו
 ! טסאקעג ףייא טאה טלעג ןּוא דנוזעג -- ,ןעּבעגעג

 ףיא ,ןענאמשרעפ טינ ראג ּכאה ךיא !שיראנ אז ןעוועג ןיּב ךיא ןּוא
 -רעמש עסיורג טכארּבעג ףייא ןעּבאה סאוו ,ןעבאז ןאהמעג לאמ לעיפ ּבאה
 -עג םאה רהיא לייו ,ןעהייצרעפ רעממיא רימ טגעלפ רהיא רעּבא ,ןעצ
 -שיראנ תמחמ ראנ ,םײקסטכעלש תמחמ םינ סע ּוהֹמ ףיא זא ,טסואוו
 ,דנאמשרעפ לעיפ ןהא דניק א ךילנעוועג איו ,םייק

 םייה יֹוזא ןּוא םיֹורנ יֹוזא ןעוועג רימ ּוצ זיא טפאשּכעיל רעיא ןּוא
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 עטוג ןּוא עּבעיל עניימ ,ןעװעג םייז רהיא טלעפייווצרעפ איו קניידעג יא

 "אפ ןיימ אוד ,ןעוועג קנארק ,טכארעג טנייה טינ ,ןיּב ףיא ןעוו ,ןרעטלע

 ןעסעועג טויּב רעטּומ ןיימ אּוד ןּוא ,דנעה איד טימ ןעבארּבעג טסאה רעמ

 טסאה אוד זא ךיז טכאד ןּוא ,ןערהערט איד ןעגנולשעג ןּוא רימ ןעּבעל

 ןא םלהיפעג ּבאה ךיא ןּוא ,המׁשנ ןייד רימ ןיא ןעואלּבניירא טלאוועג

 "ּוצסיֹוא ןעטפערק ּוצ רימ ןעּבינ ,רימ ּוצ טפאשּבעיל ןּוא תונמחר רעייא

 רהעמ ןעראוועג דנוזעג טכיילליפ עקאט ןיִּב ףיא ןּוא - ,םירּוסי עניימ ןעטלאה

 ,תֹואופר סמירייטקאד איד ךרּוד סלא רימ ּוצ עּבעיל עמיראוו רעיא ךרּוד

 ,רעּבא םייװ ףיא ?םעלא ראפ ןעקנארּבא ףייא ףיא ןעק סאוו טימ ןּוא

 -כראהעג ןייז לאז ףיא ראנ ,קנאד ןייק רימ ןופ םינ טגנאלרעּפ רהיא זא

 ךיֹוא ךימ לאז יא , ןהּוז רעיא ןייז ּוצ הטרעו ןייז לאז ךיא ,ףייא ּוצ םאז

 -רעל טוג לאז ףיא ,ןרעמלע עמוג עניימ ,רהיא איו ןערהיפפיֹוא םּונ יֹוזא

 ךיא גאז סאד ןּוא ,רימ ןּופ רהיא טגנאלרעפ םאד ,םעטּוג ןאהמ ןּוא ןענ

 -עװ טליפרע לאז שנּואװ רעיא זא ןעגניירטשנא ךימ לעװ ךיא זא ,ּוצ

 .ןער
 ּוצ ףימ טעטכילפרעפ טינ רהעמ ןיֹוׁש ףאד רהיא טייז ךילטנענייא

 ףיא ןּוא ,'ינרטּפש ךורב טצעי ךאד טסגאז ,רעטאפ ןיימ אּוד ,ןענרעל

 םייװ ךיא רעּבא .ןעטערטסיא געװא ףיז ראפ ןיילא ןא טנייה ןּופ ףראד

 ךיז גיטיונ ךיא ןּוא ,ןעמהענ ּוצ םינ החנׁשה רעיא רימ ןּופ טעװ רהיא זא

 ןוא ןעּבאה רימ ףיֹוא גיֹוא רעיא ראנ טפראד רהיא ,החנשה רעייא ןיא

 ןּוא ,טגלאפ סאו ,ןהּוז רעטּוג א ףייא וצ ןייז ּוצ ןהעז רעממיא לעװ ךיא

 רימ ײּב סאד טעװ ,שיראנ ןּוא טראּפשעגנייא לאמ א ןעוועג ןיִּב ףיא זא

 רעמיא ףימ םעװ סאד ,חהוצמרּב ןיֹוׁש ןיּב ףיא לייוװ ,ןהעׁשעג טינ רהעמ

 הבשחמ עטכעלש א ןעמוקּפיֹורא טעװ םע ןעװ ,טייצ רעדעי ּוצ ןענאמרעד

 יא ,ןעכערּברעפ ןייק ןאט ּוצ םינ ןעשרעהעּב ףימ לעװ יא ,חמ ןיימ ףיֹוא

 ! טסּבלעו ךו ראפ ףילטראווטנארעפ ןיּב ןּוא הוצמ רּכ ןיּב

 -ערט לעװ ךיא רעּבא ,געװ א ןעטערטסיֹוא ןיילא ףיז ראפ ףראד יא

 םעד ןיא ,ןעּבילקעגסיֹוא רימ ראפ טאה רהיא סאו ,געװ םעד ןיא ןעמ

 ןעּבעגעג רעּביא רימ רהיא טאה טצעי ,ןהעג רימ טסייה רהיא סאוו ,געװ
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 איד לאז ךיא ,ץטאלאּפ ןעגיטכעמ ןּוא ןעסיֹורג םעד ןופ ןעלסילש איד

 ,ןערעמיצ ענהעש עגיטכערּפ איר ןיא ןהעג ןיירא ןּוא ,ןענעפע ןענעק ןעריהט

 ּוצ םּורא איװ ןיֹוׁש םייװ ףיא ,:ערהימ איד ןעסילשפיֹוא ןיֹוׁש ןעק ףיא
 ןעטיה טּונ ץמאלאפ םעד רעמיא לעװ ךיא ןּוא ,ןעלסילש איד טימ ןהעג
 , ןיירא םינ םהיא ןיא ןעלאז םיבנג ןייק זא

 ענערעישרעפ יד ןענייז ןרעמיצ איד ,םוהטנעדוי סאד זיא ץטאלאּפ רעד
 ןעלסילש יד ,תֹובֹומ תֹודמ ןּוא עטכישעג ,ןאיגילער ,ןעטפאשנעסיוו עשידיא
 .קודרקרה יללכ איד .עכארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ ןעלגער איד ןענייז

 -ערבעה איד ןיֹוׁש העמשרעפ ףיא טנערעלעג ןיֹוׁש ףיא ּבאה קודקד ,דנוצא
 םעיינ א ןעכירק ףרּוד ןיֹוׁש ןעק ףיא זוא ,לעיפ אז ףיֹוא עכארּפש עשיא
 ןופ עפליה איד טימ ,טנערעלעג טינ ףאנ ּבאה ףיא או ך"נת לעטיּפאק
 ןיֹוׁש ןענייז ןעלסילש איד .ׁשּוריּפ ןעגנירג א ןּוא ךוּב רעטרעװ ןעשיאערּבעה א
 ענהעש איר ןיא ףיז ןעצטעזעּב ּוצ ןעגנאפנא ףיא לעװ טצעי ,רימ ייּב
 -עג עשיריא ,רומלת ןּוא ף"נת ןענרעל לעװ ךיא , ץטאלאּפ ןּופ ןרעמיצ
 ןופ טרעדאפ םּוהטנעדּוי סאו ,ןעסיוו לאז ףיא םּוא רסּומ ירפס ןּוא עטכיש
 ןוא ,המׁשנ רעד טימ ןּוא ףּוג ןץמימ דיא א ןייז ןענעק לאז ךיא ןעריא א
 ןענ'בנגניירא טינ ףיז לאז תֹובֹׁשחְמ עטכעלש ןייק זא ןעמיה רעמיא לעװ
 ,םּוהמנעדוי ןּופ לעּפמעט םעד ןיא

 ףיא ,ןעניֹוא עניימ טנעפעעג רימ טםאה עטכישעג עשיריא איד !הא
 יא סאו ןעשנעמ א ייּב יא טסײג רעד קראטש איװ ןהעטשרעפ לאז
 ערעזנּוא ,םייהרהאוו םענייר א ןיא טנייצרעּביא ןיא סאוו , טסואוועּב טסּבלעז
 ןעשידיא םענייר םעד ןיא טגייצרעּביא ,גידנעייז תֹורֹוד עללא ןיא ןרעטלע
 ןיא ףאז ןיק םאה ,'טלחומה תמא, ןיא ,"ארובה תודחא, ןיא ,ןעּכױלג
 -נילער רעייז ןּופ ןעגאזטנע ךיז ןעלאז יז ןעקערש טנעקעג טינ טלעװ רעד
 םינ ןּוא פעלק טינ ,רעסאו םינ ,רעײיפ םינ ,םאג רעיײיז ןּופ ןּוא ןאי
 ,ןעּבראטשעג .הנומא רעייז ןעמהענ קעווא יז ייּב טנעקעג ןעּבאה ץטיטש
 ןּוא *!דחא? גידנעיירש ,ןעדיא ןעּבראטשעג רעּבא ,ןעּבראטשעג לאמ  ןייא
 עשיריא איד רידּומֹׁש ףיא רהעמ סאוו ,ף"נת םעד רהעמ ןערהעל ףיא סאוו
 ןופ רצוא םעד ,לאראמ ןּופ לאוק םעד ףיא ןיפענ רהעמ ץלא ,רומארעטיל
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 טייהנעּבאהרע ןופ םי םעד ,תֹונמר ןּוא רֶׁשֹוי ןּופ םייקכייר איד ,דנעגּומ
 גאז ףיא ןעװ ןּוא ,קילג ןעכילשנעמ ץתמא םער ןּופ טייקפעיט איד ןּוא
 זא ןעצראה ןיא ףיא לעיפ יונג ינׂשע אש הּתא ךּורּבי הכרּב איד גאט ןעדעי
 ןּוא .דיא א ןעראועג ןעראּבעג ןיּב ףיא סאו ,ףילקילג ךימ ץטעש ךיא
 ןעטצעל ןיימ זיּב ןיּפיצנירּפ עשידיא ענייר איד טימ ןייז ףיא לעװ דיא א
 ,טּולּב ןעּפארט

 -לע עניימ ןופ טאג ,בקעי ןּוא קחצי ,םהרבא ןּופ םאנ !טאג ,הא
 ּביג ןּוא ץראה עמּוג א רימ קנייש ,לארׂשי קלאפ ןעצנאג ןּופ ןּוא ןערעמ
 ןּוא דיא רעכילטנערא ןייא ןייז ןענעק לאז ףיא ,דנאטשרעפ רימ ןיא ןיירא
 ןּוא קלאפ ןיימ ריפ ףילצונ ןייז ןענעק לאז ךיא ,ׁשנעמ רעכילטנערא ןייא
 ןרעמלע עניימ ּוצ הכרּב ןייד קיש ,דנאל ץראפ רעגריּב רעטּוג א ּוצ רעד |

 תֹוכיראו דֹובכּו רֶׁשֹוֲע יז ביג ,רעהיצרע עמּוג עניימ ,רעמּומ ןּוא רעטאפ
 רעצנאג  ןיימ ןּוא רעדירּב ןּוא רעטסעווש עניימ ּוצ הכרּכ ןייד קיש ,םימי
 ןעניפעג סאו עלא ןּוא רערהעל עניימ ןייז טשנעּבעג ְךיֹוא ןעלאז ,עילימאפ
 ,ןמא לארשי לכל הלּואג ןייד ןּוא העוׁשי ןייד קיש ,אד ךז
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 , הוצמ"רּב א ראפ
 .ןיױאר םהרכא ןופ

 1 טסעג ןוא דניירפ ןערעמלע עניימ
 חינהל, ,הוצמ יד ןייז םייקמ ןעגנאגעג לאמ ןיטשרע םוצ ןיּב ךיא רעדייא

 ערהיא דנערהעוו ןוא ,טשוקעג רימ ,ןעגנאגעג וצ רימ וצ רעמומ ןיימ זיא ,,ןיליפּת

 :טלעמרומעג ןעּפיל ערהיא ןעּבאה ןעגיֹוא ערהיא ןופ ןעפאלעג ןענייז ןערערט

 , תחנ ןעּבעלרעד ריד ןופ לאז ךיא , דניק ןיימ ןעפלעה רימ לאז טאג

 ךורּב, טגָאזעג רע טאה  ,להוש ןיא ןיירא טנייה זיא רעמָאּפ ןיימ ןעוו

 איד ןעמונעגרעטנורא רימ ןופ םאה רע סָאװ טָאג ןיא טּבױלעג ,"ינרטפש

 , טייקכילטראוומנארעפ
 ןעּבאה , רעמייווצ רעד ןּופ רעמָאּפ ןיימ ןוא טייז ןייא ןיפ רעטומ ןיימ

 , טסעק ענעגייא ףיֹוא רעטנורא ןיֹוׁש ןיּב ךיא זַא , טגָאזעגנָא ָאזלַא רימ

 עניימ ןייז ךיוא רעטייוו םיועג ןעלעו  ,רעטָאפ ןיימ טימ רעמומ ןיימ

 ןוא רעסיורג רעזעיד ןיא ןוהמ וצ באה ךיא סָאװ ןעזייוו רימ ןוא םיצעוי

 ןוהמ לעװ ךיא ןעו רעּבא , דמערפ יֹוזא ךאנ ןיּב ךיא ּואװ םלעוו רעטיירּב

 טאה סאוו רעטומ ןיימ ןוא ,ךילמראוומנארעפ ןייז ןיילא ךיא לעװ , םכערנוא
 ןעסיגרעפ ןעזומ רעטעּפש הלילח טעװ , ןערהערט ןעדיירפ ןעסָאגרעּפ טנייה

 , ןערהערט-ןעצרעמש
 ןיילא טָאג ןעמעוו ןופ ןיילא רימ ראפ שנעמ ַא ןיוש רַאפרעד ןיּב ךיא

 . ןוּבשחו ןיד טגנאלרעפ
 טהעטש סע איו יוזא ,הרֹוּת ם'טָאנ רעהא זיּב טנערעלעג ּבָאה ךיא

 ןוא רעטאפ גלָאּפ "המדאה לע ךימי ןוכיראי ןעמל ךימא תאו ךיבא תא דּכּכ;

 . ןעּבעל גנאל טסלָאז אוד ידּכ רעטּומ

 -רעפ רעגינייוו ּבָאה ךיא ןעוו ,רעגניא ןעװעג ךָאנ ןיּב ךיא ןעוו ,לָאמַא
 ןעסייח ןערעטלע עניימ סָאװ ראפ ןענאטשרעפ טינ ךיֹוא ךיא ּבָאה , ןענאטש

 ןיימ ,רעגילק ןיּב ךיא זַא טניימעג דימּת ּבָאה ךיא .ןעכַאז עסיוועג ןוהמ רימ

 רהעז ךיז ןעּבָאה , רעטייווצ רעד ןופ רעמומ ןיימ ןוא טייז ןייא ןופ רעמָאפ
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 , רשיה-ךרד ן'ףיוא ןהעגנ לאז ךיא טנערעלעג ץלא רימ ןוא טרעגרעעג
 ןעראוועג ןיִּב ךיא ןיִּב ,טציא זיּב רעּבָא , רשיה ךרד ן'ףיוא ,אי

 ןיא סָאד זַא ןענאמשרעפ טינ ךיא ּבָאה ,טלַא רהָאי ןהעציירד ,הוצמ-רּכ ַא
 ,רעסעּב ,רהעמ ךיא העטשרעפ טציא ,רשיה-ךרד רעד

 -ָאֹפ םער טהערפרעד ןהוז רענולק ַא זא; ,טגָאועג טאה ךלמה המלש
 ,"רעטומ רעד העװ טוהט ןהוז רעשיראנ ַא ןוא , רעמ

 לעװ ךיא ןעוװ , רשיח ךרדּב ןייג לעװ ךיא ןּוא , םוג ןייז לעװ ךיא ןעוו
 ךילקילג רָאנ םינ ךיא לעװ ,רעמּומ ןוא רעטאפ ןופ תוצע עמונ איד ןעגלָאּפ
 ןעּבָאה האנה ןוא ןעּבעל גנַאל לעװ ןיילא ךיא ראנ , ןערעטלע עניימ ןעכאמ
 . טלעװ רעּבעיל ןּוא רענהעש ם'מָאג ןופ

 ןענייוו איז לָאז ןַאד ,ןעגייוו אוצ רעמומ ןיימ טרעשאּב זיא םע ּביוא
 זַא ,ןעגָאז ןענעק לָאז רעטָאּפ ןיימ ןוא , ןערערט-ןעדיירּפ טימ , טנייה איו

 . ןהוז ןייז טימ ץלָאמש זיא רע
 , טייל וצ ןּוא טָאג וצ םונ ןייז ּוצ , םסייה , ןייז םוג זא , טגָאז ןעמ
 , רשיה-ךרדּב ןהעג , תוצמ ענייז ןייז םייקמ לָאז ךיא רימ ןופ ליוװ טָאג

 םעד ןעציטש ןוא ןעמירֶא םעד ןעפלעה ,ןעכאווש ן'ףיוא ןעּבָאה תונמחר
 םהיא ,םהיא ראפ ץראה ןיימ ןעדערסיוא רימ לָאז ךיא ליוו רע -, ןעדנעלע
 . ןעפלעה רימּת רימ םעוו רע ןוא ןעטעּב

 טעװ רעמָאּפ ןיימ ןוא ,םולשעּב ןיימ זיא םאד ,ןוהמ ךיא לעװ סָאד
 וצ ןעּבענעגרעּביא רימ םאה רע םאוו ראפ ןעּבאה טינ המרח ןייק לאמנייק

 . ןערעטלוש עניימ ףיוא תוצמ ןופ לוע םעד ןעגארמ
 ! ןמָא , ןירעטלע עניימ ץטישעּב , טָאג 1 זיא הלפּת עטשרע ןיימ
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 הוצמ-רּבל השרד
 ,הוצמ רֹּב ןייז וצ עדער ַא טלַאה הרות דומלת ַא ןיכ -2ליש ַא

 . רעט גבקעי ןופ

 ! יתוּברו ירומ ,ירוה תושרּכ

 -באעג ענײמ ,ןערעטלע עטצעשעג עניימ ןופ םינעּביױלרע איד טימ

 ,ןעגאז ךיא לעװ ,עטלעממאזרעפ עהטרעװ עללא דנוא ,רערהעל עמעמ

 רימ עכלעװ החמש רעד ןופ טייהנענעלעגנא רעד ןיא ,רעטרעוו עבילטע

 , "היצמ רֹּב, ןיימ ןופ גאט םעד ,ךילמענ ,עטייה אד ןערעייפ

 ,םמיטשעּב עטרהעלעג ערעזנוא ןעבאה ,"תוצמל הרשע שלש ןּב;

 טרעװ ,רהאי ןהעציירד טלא טרעו עגנוי רעשידיא ןייא ןעוו ,טסייה סאד

 קלאפ ןייז ןופ  רעילגטימ רעגירנעטשלאפ ןייא םלא טנעבערעג ןיוש רע

 רעוא עכלעװ עצמעועג עללא ןעטיהוצ ּבא טעטכילפרעפ ןיא ,לארשי

 ןעגילייה םעד ןוהמנא ן'טימ דנוא .ןעּבעירשעגראפ זנוא םאה הרות עגילייה

 ןייז ןעגעג דנאה רעקניל ןייז ףיוא דנוא ,ּפאק ןייז ףיוא "ןיליפת, לָאּבמיס

 ןוהמ וצ דנוא ןעקנעד וצ ,םכילפ איד ךיז ףױא רע טמהענ ,ןעצראה

 טסּבלעז רע טזיא רעמייוו דנוא ןא ןונ ןופ .ןעּבעל ןענייז ןיא םעטוג רונ

 ,טכיניה רעועיגילער רעד ןיא ןעמאהמ ענייז עלא ריפ ךילמראווטנארעפ

 ךורּכ; טייהנעגעלעג עזעיד אייּב הברּב איד רעטאפ רער טגאז ריפאר רנוא

 םהיא טאה רעכלעװ טמאג טקנאד רע ,טסייה סאד "הז לש ושנעמ ינרטּפש
 טויא רעכלעװ ,דניק ןייז ןופ טייקכילטראווטנארעפ איד ןופ טעיירפעּב

 עגילייה ןייז טאה רעטאפ רעד ,רע סלא םעדכאנ גירנעטשטסּבלעז ןעראוועג

 ,טליפרע ךילטקניּפ טכילּפ
 איד ןעװ ,טנעמאמ ןעּבלעז םער ןיא ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא רעּבא

 דניק רעייז ןעהעז וצ טּכעל רעד ןעּבאה יז סאוו ,טמאג ןעקנאד ןערעטלע

 ןופ טכילפ עטשרע איד טזיא ,טלא רהאי ןהעציירד ,"הוצמ רּכ, ןערעוו

 איד ןעּבאה ןעצרעמש ליפיו ,ןעדיײל ליפיו , ןעקנעדוצכאנ דניק םעד
 לעיפיו !טּבעל רער סאד ןעּבאה אייז זיּב ,ןעגארטעג רעּביא ןערעטלע



 רענדער רענאקירעמא-שידיא רע 0

 איז ןעּבאה טכענ עזאלפאלש ליפיוו ,ןעססאגרעפ אייז ןעּבאה ןערהערט
 ןעזעיד ןיא דניק רעיײז ןהעז ןעוװעג הכוז ןעּבאה אייז זיִּב ,טכארּבעגוצ
 ? רעטלע

 רע ,דניק םעד ןופ טכילפ עטסגילייה דנוא עטשרע איד זיא םוראד
 ןעמריוו וצ ,ןעּבעל ןיא עּבאנפיוא עטשרע ןייז ריפ ןעמהענ ךיז ףיוא לאז
 ,רעהיצרע עיירמ ענייז ריפ ןעמפערק עללא ענייז ןעקנאדעג עללא ענייז
 ,ןעגױא ענייז ריפ ןהעטש רעממיא םהיא לאז ,טנעמאמ רעגילייה רעזעיד
 ןעריטקעּפסער ןוא ,ןעטכא ,ןעצמעש רעממיא לאז רע ,ןעקנאדעג ענייז ריפ
 .ןעּבעל ןעצנאג ןייז ןיא ןערעטלע עטוג ענייז

 ,םאּבעג עגילייה 10 איד ןופ ענייא ןיא 'ךמא תאו ךיבא תא דבכ,
 ךרוד ,יניס גראב םעד ףױא ,ןעּבעגעג זנוא טאה טמאנ רעזנוא עכלעוו
 ןעמל, ריפאד ןהָאל םעד טצעועג וצ אייּבאד ךאנ טאה רע !וניּבר חשמ
 םוא ,ןעּבעל ןעגנאל ןעכארפשרעפ טמאג ןנוא טאה ריפאד 'ךימי ןוכיראי
 ערעיז םאו םעמוג איד ןעסעגרעפ עבלעוו רעדניק איד סאד ,,ןעגייצוצנא
 עניליה עזעיד ּפא םינ ןעטיה ןוא ,ןהומעג אייז טימ ןעּבאה ןערעטלע
 ,ןהאל םענעכארפשרעפ םעד ןעממאקעּב וצ ןעפאה טינ ןענעק ,טאּבעג

 ןעגיליה םעד ןיא טכילפ עטשרע ןיימ ריפ ךיא ןיפעג םוראד ןוא
 עיירמ עניימ ךייא ןערעביזרעפ וצ ,ןעּבעל ןעשרעדניק ןיימ ןופ טנעמאמ
 ריפ ןעריטקעּפסער ןעצטעש ,ןעטכא וצ ךייא ,הדעו םע לכ ינפּב רעהיצרע
 עניימ רהיא איו עדארג ןערעפּפא ךייא ריפ ןעּבעל ןיימ לאז ךיא ,רעממיא
 ןיא ןןעגעװ טעניימ ןופ טרעפּפאעג ןעּבעל רעיא טאה ןערעטלע עיירט
 השקּב עטשרע ןיימ טימ טצעי ךימ ךיא עדנעוו לארשי ןופ טאג ריד וצ
 -רע םיױא ןייד ןופ דעילגטימ א ןערעװ ןיימ ןופ גאט ןעטשרע םעד ןיא
 !לארשי ןופ טטאג ךיד טעּב ךיא לארשי יהלא "ה אנא : קלאפ םעטלהעוו
 ,ןערעטלע עטוג עניימ ןופ ןערהאי איד רעגנעלרע ,ירוה ימי אנ ךיראה
 אייז ענהאלעּב טכאזרוארעפ אייז ּבאה ךיא סאוו ןעדייל איד םאטשנא ןוא
 רעדניק ערעייז ןעהיצרע וצ ןייז הכוז ןעלאז אייז ,ןעדיירפ עלליפ טימ
 ,רעטלע עכילקילג עטוג א ןעּבעלרער ןעללאז ןוא דובכו רשוע ןיא

 עכילרעּפרעק עניימ וצ טכילפ ןיימ טליפרע ּבאה ךיא סלא םצעי ןוא
 ריפ ,רעהיצרע עניטסיג עניימ ריפ ןעטעּב טטאנ ךיא לעװ ,רעהיצרע
 איד טאהעג ךיא ּבאה עפליה רעייז ךרוד סאוו ,ןעשנעמ עטוג עלערע איד
 שידיא א סאו סעללא ןוא ,הרות עגילייה רעזנוא ןענרעל וצ טייקכילגעמ
 עהטרעװ איד ןענייז סאד ןוא .דיא א ןייז ןענעק וצ םוא ןעסיוו זומ דניק
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 ףומלת + +* * * * *9 רעד ןופ ,סרעּבמעמ דנוא ןעראטקעריד ,עטמאעּב
 ןעּבאה רעדניק עמערא ערעדנא עטרעדנוה איו עדארג ,ךיא ואוו ,הרוּת
 ןיימ ריפ ךיא ןיפעג םוראד דנוא ,גנוהיצרע עשידיא ע'תמא ןייא ןעטסאנעג
 אייז ןעקירד וצ םיױא ץאלּפ ןענילייה םעד ףיוא אד גידנעהעטש ,טכילפ
 רוצ דנוא ,גנולמאזרעפ עגילייה עזעיד ריּפ ,טייקראּבקנאד עטספעיט עניימ
 רנוא ,ןעצמעש ,ןעטכא וצ איירמ ןעּביילּב וצ ,ךיא רעװש םייצ רעּכלעז
 ,טנערעלעג טראד רימ טאה ןעֿמ עכלעו ,הרות עגילייה איד ןעטיהוצּבא
 ןעהור רעמיא לאז רעטעהטלאו עניימ ןופ ןעקנעדנא רעד סאד דנוא
 ; ןעצראה ןיימ ןיא

 -נעפע ןיימ ןעקירד וצ סיוא טכילפּפ עגילייה ןיימ ריפ ךיוא ןיפעג ךיא
 ,סעיטסארמ ,ןעטנעריזערּפ םייוו ,טנעדיזערפ ןעהטרעוו םעד וצ קנאד ןעכילט
 . . . ןעשייגערגנאק רעטעטכאעג רעד ןופ רעדעילגמימ דנוא עטמאעּב
 ערהע איד ריפ דנוא ,םייקגיצרעהטוג רעייז ריפ (ןאשיינערגנאק ןופ ןעמאנ)
 סאו טימאד ,ךימ דנוא ןערעטלע עטונ עניימ טפאשרעפ ןעבאה ייז סאוו
 ,הוצמ רּב ןיימ אד ןערעייּפ וצ ,זיוה םעמאג רעייז טניליוװעּב זנוא ןעּבאה יז
 -רעדניק ךאנ עכאוש עניימ טימ סאד עלהיפ דנוא סייוו ךיא לייוו ןוא
 הטרעוו רעייז ךאנ ןעקנאדעּב וצ יז עדנאטשמיא טינ ךיא ןיּב עכארּפש רעש
 ןעמעלא איז לאז רע טמאג רעזנוא וצ רעדיװ ךימ ךיא עדנעוו םוראד
 קחצי םהרבא וניתובא ךרבש ימ !רע ,סעטוג עלעיפ רעייז ריפ ןענהאלעּב
 קחצי םהרבא ןערעטלע ערעזנוא טשנעּבעג טאה רעבלעוו טאג רעד ,בקעיו
 עצנאג עזעיד ,הזה שדקה להקה לכ תא ,ןעשנעּב לאז רע ךרבי אוה ,בקעי דנוא
 לאו רע ,םהל רשא לכו םהיתונבו ,םהינבו םהישנו םה ! גנולמאזרעפ עגילייה
 סעללא דנוא רעטכעט ערעייז ,ענהעז ערעייז ,ןעיורפ ערעייז ,ןענגעז אייז
 עלא איד דנוא ,הנומאּב רובצ יכרצּב םיקסועש ימ לכו .טגנאלעּב ייז סאוו
 ךורּב שודקה ,טפאשלעזעג רער ריפ טאהטלאוו ןיא ךיז ןעגימפעשעּב עבלעוו
 םהמ ריסיו ,ןהאל רעייז ןעלאהצעּב אייז ןיילא םאנ לאז ,םרכש םלשי אוה
 אפריו ,ןעדייל דנוא ןעצרעמש עלא ןופ ןעצטישעּב אייז לאז רע ,הלחמ לכ
 לכּב חחלצהו הכרּב חלשיו ,ךילרעּפרעק ןעקראטש יז לאז רע ,םפוג לכל
 -הענרעמנוא ערעייז עלא ןיא ןעגעז ןייז אייז ןעקיש לאז רע ,םהידי ישעמ
 -ירּב עשידיא ערעיז עלא טימ ןעטאווצ ,םהיחא לארשי לכ םע ,ןעגנומ
 | !ןמא רמאנו , רעד
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 , הוצמ"רּב ןייז ּוצ םותי א ןּופ
 .קלאב ,ש ,רד ןופ

 ! עטרעמאזרעפ ןוא עדניירפ
 ,הנֹוילעה החגשה רעד ןופ ןעראוועג טפארטשעג םינ זיא סאוו ,דניק ַא

 ,רהאי ןהעציירד אוצ ןיליפּת ןעגעל אוצ ןָא טּפױה ,םֹותי ַא ןייז אוצ ,טאג ןופ
 ,רהאי ףלעווצ אוצ ןיליפּת ןעגעל אוצ ןעּבױהנָא זומ ,ךיא איו ,רעּבָא םותי ַא

 ַא ךאנ ןעילוה ןוא ןעפיֹולמורַא ןעק ,רעטמאפ ַא טאה סאוו ,דניק ַא
 "וק רעהירפ ףראד רעּבָא ךיא ,םהיא ןעגארט סעצײלּפ סרעטאפ םעד ,רהאי
 ַא טימ רימ אוצ טמוק הוצמ לֹוע רעד זַא ,ןעהעטשרעפ ןוא לכש םוצ ןעמ
 . רעהירפ רהאי

 -ערפ טינ ןוא ןערעלק םינ לאז ךיא זַא ,טנערעלעג ךימ טאה יּבר רעד

 ױזַא םאה םּתסהֹױמ ,שנעמ ַא טינ טהעטשרעפ טוהט טטאנ סאו .ןעג
 םש יהי ,חקל 'רו ןתנ 'ד, .םותי ַא ןעביילּב לאז ךיא ןייז אוצ טפראדעּב
 םימאג לאז ,קעװא איז טמהענ ,ןערעטלע םענייא טיג טאג ,"ךרובמ 'ד
 . קדצ טפוש רעד זיא רע לייוו , טּבױלעג ןייז ןעמאנ

 רעד  ,'םימותי יבא, ןַא טּביילּברעפ ןוא זיא םמאג רעּבלעזרעד רעּכָא
 ןוא עלערע ,עטוג ןוא ןעואלרעפ טינ ךימ םאה רע .םותי ַא ןופ רעמאפ
 -עג ןענייז אייז .ץטוש רעייז רעטנוא ןעמונעג ךימ ןעּבאה ןעשנעמ עּבעיל
 , לעיפ ױזַא -- ןעקנאד אוצ לעיפ אייז ּבאה ךיא ןוא ןערעטלע עניימ ןעראוו
 ץראה ןיימ סאוו ןעקירדוצ-סױא רעטרעװ גונעג טינ טאה לױמ ןיימ זַא
 ןעמהעננָא ראפ טמוק אייז םאוו רעסעּב טסייוו "םימותי יבַא, רעד . טלהיפ
 , םותי םענעזאלרעפ ןוא ןעמערָא ןַא ןופ עדווירק איד ךיז

 טגאזעג רעמעפש רהאי ַא טימ רע טלאוו ,רעטָאפ א טאהעג ךיא לאוו
 ןוש טאה רע סאוו טאג טקנאדעג טלאוו רע ,טסייה סאד ,"ינרטּפש ךּורּב,
 ןערעוו ראוועג ךיא זומ רעּבָא ױזַא , תווצמ עניימ ראפ ןענראז וצ טינ רהעמ
 , טייצ רעד ראפ רהָאי ַא טימ ןופרעד

 םאד סאוו טוג רחעז ףיירגעּב ךיא .עטלעמאזרעפ ןוא עדניירפ  ןוא
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 ןוא טוג ןייז ןופ טסאל איד ןערעטלוש ענעגייא עניימ ףיוא ןעגארמ טסייה
 , םורפ

 ּבאה ךיא סאוו דיירפ איד טימרעד ןיימ ךיא ןוא טסאל ַא -- גאז ךיא
 ןיילַא רימ ףיוא ןיוש ךיז ןעק ןעמ ןעוו טייצ איד ןעּבעלרעד אוצ ןעוועג הכוז
 ללאז ךיא ּפָא רונ טינ טגנייה טפנוקוצ ןיימ ןופ זַא , םייוו ךיא . ןעזאלרעפ
 רונ ,טגראזעג רימ ראפ ןעּבאה סאוו ןעשנעמ עטוג איד ןעקנאדעּב ןענעק
 רע'תמא רעד ףױא ךיז ןעניפעג סאוו ןערעטלע עניימ ןופ דובּכ םעד ךיוא
 , טלעוו

 רימ טאה ,דיא ַא ןוא ,דיא ַא ןייז אוצ טנערעלעג טנייה רימ טאה ןעמ
 ,גירנעטשנַא ןוא ווארּב ,טוג ,ךילרהע ןייז אוצ ,טסייה ,טגאזעג רערהעל ןיימ

 ןערעניארע , ןערעטש ןיימ דנּוא דנאה ןיימ ןערעיצעּב סאוו ןיליפּת איד
 | רימ טגאז ןּוא ןעצראה ןיימ אוצ טזייי די-לש רעד .ןעכאז ייווצ ןָא ךימ
 עניימ טמרַאמּוא סאוו שאר-לש רעד ןּוא ,"שנעמ רעלערע ןּוא רעטּוג ַא אייז,
 . "טוג ןייז טעװ ריד ןוא , לכש ןייד ןָא רּונ עדנעוו, טגאז ןעריהעג

 סאוו רעכלעזַא זיא דיא ַא } דיא ַא ןיא שנעמ רעטוג ןוא רעלערע ןַא
 ,טגאזעג ןוא יניס גראּב ןףיֹוא ןעּבעגעג טאה טאג סאוו תֹווצמ יד םייקמ זיא
 ,ןעטלעוו ערייּב ןעּבאה ןעמ טעװ ,ןעגלאפעּב תֹוצמ עזיר טעװ ןעמ ןעוו סאד

 גונעג קראטש ךימ ריּפש ךיא רעּבָא ,רהאי ףלעווצ זיֹולּב טלַא ןיִּב ךיא
 ראג סאד להיפ ךיא ,רהעמ ךָאנ ,ןעסייהעג םאה טאג סאוו סאד ןאהט אוצ
 ליו ךיא לייוו ,ןעבאה טינ חֹּכ ןייק וצרעד ףראד ךיא .טסאל ןייק ראפ טינ
 . ןעגינעגרעפ טימ ןוא דיירפ םימ , החמש טימ ןָאהט סעלַא

 "רע עלערע ןּוא עטוג עניימ ןעניֹולעּב לאז רע טאג וצ טצעי טעּב ךיא
 ןעמלאה ןענעק ךימ ןעלאז אייז ידּכ רענראזרעפ ןוא רעּבעג-גנומכַא , רעהיצ
 רימ םוא טלעוו רעד ףיֹוא ןעמוקסיורַא ןילַא ןענעק לעװ ךיא זיּב גנאל איֹוזַא
 , דֹובכֹּב טיֹורּב ןיימ ןענעידרעפ אוצ

 ןעּבעג ּוצ גנּומכַא רעמייוו רימ ףיֹוא חֹּכ ןּוא דנוזעג ןעּבעג טָאג ייז לָאז
 שנעמ ַא ,ריא ַא ןעסקאווסיֹוא לאז ךיא ידּכ ,רשיה .ךרדּב ןערהיפ ךימ ןּוא
 ! רעגריּב רעטוג ַא ןּוא
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 ,הוצמרּב ןייז ּוצ םֹותי א ןופ
 הבתכ לאכימ ןופ

 טי

 ! ןררעה ןּוא ןעמאד ,םיקילּנוּפ סעהטרעוו
 -אועג ףיא ןיִּב עטייה ןּוא רהאי ןעהציירד ןעראוועג רימ זיא עטייה

 ןײמ זיא עמיה ,לארׂשי ןעדרא ןּופ דעילגטימ רעגידנעמשלאפ א ןער
 ! הוצמ--רּב

 א סאו טנרעלעג ףיא ּבאה ,ןעשנעמ עטוג ,ףייא ןעקנאדרעפ ּוצ
 רעד ןיא הרֹוּה סעמאנ טנערעלעג ּבאה ףיא ,ןענרעל ףראד דניק עש'ידיא
 -רעפ ףיא ,ןעטסאק ערעייא ףיֹוא סיֹוא איז טלאה רהיא סאוו הרֹוּת דּומלּת
 יא סאו ,עטכישעג רעזנוא ןיא ףעירגעּב א ּבאה ,שיאערּבעה העטש
 ּוצ איו םייו ןּוא ןערהערט טימ ןּוא טּולּכ טימ ןעראווענ ןעּבירשעג

 סאד .,ןעּפיצנירּפ עכיֹוה ערהיא םימ ןאיצאנ עגילייה רעזנוא ןעצמעש
 . ןעקנאדרעפ ּוצ ףייא ףיא ּבאה

 עטייה רימ םימ ףיז ןעלאז ןרעטלע עניימ זא טלאוועג טינ טאה םאנ

 ,טנעקעג טינ ראג ףיא ּבאה רעטאפ ןיימ ,הוצמ-רּב ןיימ ּוצ ןעהערפ

 ,דניק םענילק א ןעװעג ףאנ ןיּב ףיא ןעװ ןעּבראטשעג ויא רע לייוו
 ּוצ טּבעלרעד ראנ טאה אױ ,קנערעג ףיא סאו םיֹוק רעמּומ ןיימ ןּוא
 םלֹוע םעד ףיֹוא קעװא ןיא ןּוא ,ּב'א ןעגנאפעגנא ּבאה ךיא איו ,ןהעז

 רעדנעלע ןייא ןעראועג ףיא ןיִּב רהאי ןעטעּביז ןיימ .ּוצ ןּוא ,תמאה

 פ עלעמש איד ןעטארטרעפ טאה ,ןעשנעמ עטוג ,רהיא ראנ ,םֹותי

 ,ןדעױג ןיא ןעהור תֹומְׁשֹנ ערעייז ןעלאז ,רעטומ ןיימ ןּוא רעטאפ ןיימ
 ,דײלק א טימ ןוא ְךּוׁש א טימ ,םיֹורּב טימ טגראזעּב ףימ םאה רהיא
 ןיֹׁש ןיִּב ףיא ,הרֹוּת דּומלֹּה ןיא טכארּבעג ןיירא רימ טאה רהיא ןּוא

 עמיל עגיטעהטלאו ןעװ ,דנעלע ןּוא ןעואלרעפ ןעװעג טינ רהעמ

 ךאנ טימ ןעמאווצ ןּוא ,החנשה רעיז רעטנּוא ןעמונעג ךימ ןעּבאה
 ןיא ןענופעג ךימ ךיא ּבאה ,ןיּב ךיא איו רעדניק עכילקילגנּוא ,םימֹותי
 ןיִּב ,הרֹוּת דּומלּת ןיא רהאי ןעּכעז טנערעלעג ּבאה ףיא ,רנעה עמוג
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 םיאיבנ ןּופ לעסיּב א ןּוא ,םינושאר םיאיבנ ןּוא הרֹוּת ןעגנאגעג ףרוד
 עכארּפש רעשיאערּבעה רעד ןּופ ,קודקדה יללּכ איד סייוו ףיא  ,םינֹורחא
 ,ףעירּב ןעגיד'שרקה ןישל א ןעּבײרשּוצנא ןיילא עדנאטש ןיא ןיִּב ןּוא
 ןילא זעל ףיא ,ןעפא רּוטארעטיל עשיאערּבעה איד רימ ראפ זיא טצעי
 ןעצנאג ןימ טימ ּכעיל ףיא ןּוא ,טּוג םהיא העטשרעפ ןּוא ְךּוּכ א
  .עטכישעג רעזנּוא רידּומֹׁש ףיא ןּוא רומארעטיל עשיאערּבכעה איד ןעצראה
 ןעּבעגעג םיֹורא טאה הרֹוּת דומלּת איד סאוו טכּורפ איד זיא סאד ןּוא

 ןעטיהּוצּבא םעטכילפרעפ ןיֹוׁש ןיִּב ףיא ,הוצמ לעּב טצעי ןיּב ךיא
 ףילמראווטנארעּפ ןיּב ןוא ,ןעמיה ףראד ךיא רעדעי סאו ,םיניד עלא

 ראנ ,ינרטּפש ףורב ןעגאז לאזס רעװ םינ ּבאה יא ,ףיז ראפ ןיילא
 הכרּב איד ןעגאז טנעמ רהיא הרֹוּה רומלּת ןּופ ןעראטקעריד רהיא

 ךיא סייװ ףאד ,גּונעג ןאמעג רימ ראפ טאה רהיא ,ינרטּפש ךורב

 םעװ רהיא ןּוא ,רימ ןּופ החנשה רעיא ןעמּונעגּוצ םינ םאה רהיא זא
 ךינת ץנאג ןעגידנע ּוצ ,רעטיײװ ןענרעל ּוצ טייהנעגעלעג א ןעּבעג רימ

 ,החגשה רעיא ןיא ףיז גיטיינ ךיא ןּוא ,דּומלּת ןּוא הנשמ ןעננאפנא ןּוא
 יא ןעגעװ עטּוג ,דניק א איו רהעמ טינ ןעמעלא ךאנ ןיּב ףיא לייוו

 ,ףסא רהעז ןאראפ ןענייז ןעגעװ עטכעלש ןּוא רענייא איו רהעמ אטינ
 געװ ןעמּוג ןעגיצניא םעד ןּופ ןעכירקוצּפארא רימ זיא סע טכייל איו
 "םייחה ךרדּב העֹותהי ןערעװ לאז ףיא ,עטכעלש איד ןיא ןעכירקרעּפ ןּוא

 ,הא ,טפאשלעועג עטכעלש א ןיא ןעלאפ ןיירא ןּוא ןעשזדנאלּב לאז יא
 ,ראפעּב איו רעגימיינ טצעי ףאנ רימ ריפ זיא החנשה רעיא

 ןענייל ןּופ םיניד איד םייו ףיא ,הוצמ רֹּב ןעראוועג עטייה ןיּב ףיא
 ןוא שאר לֹׁש ןיליפת איד ןא םּוהמ ןעמ ןעװ זא םייו יא + ,ןיליפּת
 ,שרערנא סעּפע ןיא ןעטכארטרעפ טינ ךיז ןעמ ראהט ,די לׁש ןיליפּת איד
 טהעמש ןיליפּת איד ןיא סאו ,ןעּבאה ןענז ןיא רעמיא ףראד ןעמ
 טימ טאג ןיד ןעבאה ּבעיל טסלאז !ףיהלא 'ה תא ּתבהאו. ןעּבעירשעג

 ןעצנאג ןיד םימ ןּוא עלעעז רעצנאג ןייר טימ ,ןעצראה ןעצנאג  ןייד
 ןימ ּוצ ןעדנוּכעגוצ ףימ םאה ןיליפּה איד ןּופ תועוצר יד ,ןענעמרעפ
 ףיא וא ףימ טנאמרעד 'שאר לׁשי רעד ,ןאיצאנ ןיימ ּוצ ןּוא ןאיגילער
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 סאו תֹוליפּה איד ןהעטשרעפ לאז ךיא ,ּפאק טימ ןעקנייד רעמיא לאז
 ףיא ,ןעצראה ןימ ּוצ טנהאג רעמיא זיא "די לש; רעד ןּוא ,גאז ךיא
 ,ןעלהיפ ףראד ץראה .שידיא א איו ןעלהיפ לאז ןּוא ןעטכארמ לאז
 ! דיא א ןיִּב ףיא

 יּבּפ א ראפ ןעגאז ןעפא ןעק ךיא זא ,ןיּב ףיא ץלאטש איו ,ךא
 ןעראוועג טלהעוורעסיוא זיא קלאפ עשיריא סאד !דיא א ןיִּב ףיא ;םוקיל
 ןעקנזרעפ ןעװעג זיא םיהשנעמ עצנאג איד ןעװ ןאד ףאנ ,םאג ןופ
 רעד ןיא טעזדנאלּבעג ןעּבאה ןּוא טייהנעּבראדרעפ ןופ דנּורנּבא ןיא
 טרעהעלקרע טאה סאו ,עטשרע סאד זיא קלאפ עשידיא םאד ,רעטסניפ
 קעװא ןעניז ןערהאי רעדנעויומ רעּבא .טלעװ רעד ראפ םייהמאנ איד
 קלאפ עשידיא סאד ,טנעקרענא טייהטאנ איד טאה םלעװ עצנאג איד זיּב
 איד ןעּבעירׁשעג ףיֹוא ןעניז געלפ ןייז ףיֹוא םאו ,עניצנייא םאד זיא
 ןעדמערפ םעד ראפ ץמעזעג ןייא "חרואלו רגל תחא הרֹוּת; ,רעמרעוו

 םֹוװ הנֹׁשה ׁשאֹר ןייק םינ םאה קלאפ ןײק ,םענענייא םעד ראפ איו

 גנוריפפיֹוא ןייז ןופ לכה ףסיא טכאמ דיא רעדעי ןעװ געט איד ,רּוּפּכ
 טסּבלעו ףיז ראפ ןּוא טאג ראפ גנונעבער ּפא טינ ןּוא ,רהאי ןעצנאג םעד
 -עג ןּוא ּפיצנירּפ רעשידיא רעד זיא סאד ,לאראמ ,םיׂשעמ ענייז ףיֹוא

 לעיפ רהעז ּבאה ףיא ,אי ,הא ,רטקאראכ סנעדיא םעד זיא סאד ,להיפ

 !ריא א ןיִּב ףיא סאוו ןייז ּוצ ץלאמש

 ,טלעװ רעד ןיא דנעצנעלג יוזא טינ ויא ןעּבעל םנעריא םעד רעּבא
 רהעז זיא קלאפ ןיימ ּוצ רעקלעפ איד ןופ האנק איד ןּוא האנש איד
 איו םניר טּולּב רעזנּוא ,לארעּביא טגלאפרעפ זיא ןאיצאנ ןיימ  ,םיֹורג

 ערעזנּוא טסיירט עגיצנייא סאד ;רעכיז טינ זיא ןעגעמרעפ רעזנוא רעסאוו
 ןעליוװ ןעזניל ּפאט א ראפ ,טייהראו רעד ראפ ןעדייל רימ סאו ,זיא
 ןּוא .ןעמאוצ ערהע רעזנּוא טימ ןאיגילער רעזנוא ןעפיוקרעפ טינ רימ

 -ניא רעקלעפ עטסקראטש איד רימ ןעּבאה ,ןעניז רימ ףאלש איו

 הרובג חור א םימ ןּוא תולדג טימ ןענעלפ ןרעטלע ערעזנּוא ,טרעטאמעג

 רעייז ןעכיֹוה סיֹוא ןּוא .המיחש רעד ּוצ רעזלעה ערעייז ןעקערטשסיוא

 ןעּבראטש ּוצ יא םע םהענעגנא איװ ףא ,לארׂשי ץמׁש םעד םימ המשנ

 , טייהראוו רעד ראפ
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 טא

 ףיא ןּוא ,ןאיצאנ ןיימ ןּופ רעילגטימ א ןעראועג טצמעי ןיִּב ךיא

 ןעטלאה רעייהט ןוא ןאינילער ןיימ  ןעמיהוצּפא ןעגניירטשנא ךימ לעװ

 ןעפּפמעק ףיא לעװ הנומא ןיימ ןּוא טאג ןיימ ראפ ןּוא ,ןאיצידארמ רעזנוא

 ,טייהיירפ ןּופ דנאל רעד ןיא ןיּב ךיא .טּולּב ןעּפארט ןעטצעל ןיימ זיּב

 םימ ףיילג םייהיירפ רעד ןּופ ןעסינג ןעדיא רימ ּואװ , אקירעמא ןיא

 עבילקילגנוא ענימ ןעּבאה ןעניז ןיא רעּבא לעװ יא ןענאיצאנ עלא

 ףאנ טרעװ טײקגיטכערעג איד ּואװ ,טלעװ רעצנאג רעד ןיא רעדירּב

 ,אקירעמא ןיא רעגריּב רעטּוג א גירנעייז ןּוא ,םיפ איד טימ ןעטארמעג

 רעונוא ןעּבעלעּב ּוצ ןעּבערטש ּוצ טסינויצ רעטּוג א ןייז ְךיֹוא יא לעװ

 , דנאל רעגילייה
 ּוצ ןעלהיפעג עגיליה טימ לּופ טצעי זיא ץראה ןיימ !טאנ ,הא

 רעמיא לאז ףיא רימ ףלעה ,הא ,רעייהמ ןּוא גילייה זיא סאוו סעלא

 לאז ףיא ,ןעלטימ איד רימ ּכינ ,ןעלהיפעג עּבלעז איד טימ ןייז ןענעק

 איװ ,ןאיצאנ ןּוא ןאיגילער ןייד אּוצ יירט ןּוא טּוג רעמיא ןייז ןענעק

 ןּוא טּוג ןיז ליװ םע רעװ .ֹול ןיעסמ רהטל אֹּבה טגאז דּומֹלּת רעד

 | . ןערהיפּוצסיֹוא םאד טאג םהיא טפלעה םּורפ

 עכלעװ ,רעמעהטלאו ענײמ ּוצ הכרּב ןייד קיש !מאג הא ,קיׁש

 ןעשנעמ עשוג איר ׁשנעּב ,ןהאטעג םעטוג לעיפ יֹוא רימ ראפ  ןעּבאה

 ףא דראּב ןּוא ןעראטקעריד עלא ןּוא טנעדױערּפ םייוװ ,טנעדיזערּפ םעד

 ןיא רעדנק ענעגײא ערעיז ןעהיצרע ןענעק ןעלאז אייז ןאשייקוירע

 ׁשנעּב סרערהעל עטּוג עניימ לאּפיצנרּפ םעד ׁשנעּב ,רֹובּכ ןּוא רֶׁשֹע

 סאו ,עלא ׁשנעּב ןּוא ,עילימאפ ןיימ ןּוא רערירּב ןּוא רעטסעווש עניימ

 ןעּבעלרעד ןעלאז עלא רימ ,להּוׁש רעועיר ןיא אד רימ טימ ןהעטש

 ,ןמא לארׂשי לכל העושיו הלּואג ןייד ןעקיש טסעוו אּוד ןעוו
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 ,עדער הוצמ רֹּב
 ק"רר .ווער

 { ןערעטלע עּבעיל ןוא עטלעמאזרעפ ,דניירפ
 מאה רע ,הכרּב עגידריוקרעמ א טכאמעג טנייה טםאה רעטאפ ןיימ

 -ייו ןופ טסאל איד ןעפראוועג פארא םהיא ןופ טאה רֶע סאוו טאג טּבױלעג
 , רימ ראפ טייקכילטראוומנארעפ איד ןעגארט רעט

 מאה רעטאפ ןיימ םייקכילטראומנארעפ א ראפ סאו גידנעסיוו םינ
 לעװ ףיא אׂשמ ערעװש א ראפ סאו טסײװ רעװ ןעניימ ןעמ ןעק ,טאהעג
 , טפנוקּוצ רעד ןיא ןעגארמרעפ ןעפראד סע

 ,תּוע לעֶקימֹׁש א לעסיּב א ּוליפא ןיא סע ! רערעהּוצ עהטרעוו עניימ
 -עלעג רעועיר ייּב ,ףאד רעּבא ,ןענרהעל סעפע ןעלעװ ךייא לאז ךיא זא
 העטשרעפ ךיא סאוו ןעלחעצרעד ייא יא לעװ ,החמׂש ןיימ ןּופ טייהנעג
 ,"דיא א ייז, רעטרעװ איד רעטנּוא

 וצ זא ,ןעגאז םירבח ענימ ןופ ,לאמ לעיפ יזא טרעהעג ּבאה ךיא
 ןיא ךיא אה ,גנירג רעדא רעוװש רעּבא רעש רהעז זיא דיא א ןייז
 .דיא םלא ןייז םייקמ ףראד ןעמ סאוו ןעסיװ טלאוועג לאמ עלא ראפ לאמ
 -לאפ א ףיא רעװ רהאי ןהעציירד ּוצ זא ,טגאזעגנא רימ טאה ןעמ ןעוו
 . ןעטכילפּפ עניימ ןענעק טלאוועג יונעג ףיוא ףיא באה ,דיא רעגידנעטש

 ןעגיצרעביא ףיז טעװ רחיא ,ןערהאפרע ּבאה ףיא םאוו רעה ןּוא
 רעסױא ןּוא ,ףאז עטסגנירג איד ןיא דיא א ןייז וצ זא ,רימ טימ ךיילג
 ,לעּבאנ ןוא ןהעֹׁש ףױא סע זיא ,גנירג זיא םע סאוו םעד

 לאמ א ויא רענידנעצמעג א ןא ,טלהעצרעד טרעװ ארמג רעד ןיא
 איו ןענרעלסױא םהיא לאז רע ןעטעּבעג םהיא ןּוא ןקוה ללה ּוצ ןעמוקעג
 טראוועג לעיפ טינ טאה ללה ,סופ ןייא ףיוא גידנעהעטש דנערהעוו ,דיא א ןייז וצ
 -עג ריד סאו .'דיבעת אֹל ףרבחל ינס ףלעד ןאמ, טרעּפטנעעג ךיילג ןוא
 סאד ןּוא ,"רומג ליז ףריאוו ,ןעטייװצ םעד ןוהט טינ יטסלאז טינ טלעפ
 .גידנע ,טסליו אוד ּביױא .ענירּביא

 ,ןערעלקרע םימכח ערעזנוא סאוו טא ? עגירביא םאד זיא סאוו ןּוא
 תלימג לעו הדובעה לעו הרותה לע ,רמוע םלועה םירבד השלׁש לע;

 ןּוא ןענרהעל ,הרוּת ףיוא ,ןעכאז יירד ףיױא טהעטש טלעו איד--,"םירסח
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 .ןעמייוצ םעד טימ סעטוג ןוהט ףיוא ןוא טייּברא ףיוא ,ןערידומש

 ! רעטייוו ןאד
 --.'םולשה לעו תמאה לעו ןידה לע םייק םלועה םירבד השלש לע;

 טייהראו ,טייקגיטכערעג ףיוא , ןעכאז יירד ףיֹוא טריטסעזקע טלעװ איד,

 . ןערעירפ ןוא
 םעד ראפ ןעגארט ןּוא םעלא סאר ןהעטשרעפ ּוצ ,םּוהטנעדוי זיא סאד

 ,רעטייוו ןּוא ןא טנייה ןּופ טרעדאפעגפיוא ךיא ןיִּב .טייקכילמראווטנארעפ איד

 ,ןעלענער עועיר ףאנ טנלאפ ןעמ ןעװ ,םעלא םאד טוהט ןעמ ןעוו

 !ריא א ןעמ זיא
 ? ןערהיפסיוא סאד ןעמ ןעק ? רעוש סאד זיא

 יא ,געװ ןעגיטכיר ן'ףיוא ןהעג ,םּוג ןייז ןעליו סאו ןעשנעמ ראפ |

 .ןעגינעגרעפ א יא סע ,רהעמ ףאנ ;טכייל רהעז סאד

 ?עיצעּב רעטייװ ןוא ןא טנייה ןּופ לעװ ףיא עכלעוו טימ ,ןיליפּת איד

 ןא ,טאג ןּוא רימ ןעשיווצ ןעכייצ א ןענייז , דנאה ןיימ ןּוא ּפאק ןיימ ןער

 ;ןיילא ךימ איו ןעשנעמ ןעדעי ןעלדנאהעּב וצ ןעמונעגרעטנּוא ףימ ּכאה יא

 איד ןעּבאה ּבעיל ,טכערעג ןייז 1םעטּוג ןוהט ןּוא ןעטייּברא ,  ןערידומש

 . ןערעירפ ןעכוז ןּוא טייהראוו
 -רעד ּוצ ,רעטייוו ןּוא ןא טנייה ןופ עּבאגפיוא ןיימ ןייז ףיוא טעװ םע

 ןּוא זיא םוהטנעדוי סאו , תומוא ערעדנא ןופ רענריב-מימ עניימ ןעלהעצ

 .טעדנירגעג זיא ןאיגילער ןיימ טנעמאדנופ א ראפ סאוו ףיוא

 סאו ןעצראה ןעטספעיט ןיימ ןופ ךייא קנאד ףיא ! ןערעטלע עניימ

 ןעהעטשרעּפ ןּוא ןענרעל וצ טייקכילגעמ איד ןעּבעגעג רימ טאה רהיא

 ףימ טסאה אוד סאוו ,ןעצראה ןעפעיט ןּופ ףיא ּכױל ךיד !טאג :טייקשידיא

 סאו ראפרעד ךייא ׁשֹנעּב ףיא ,עדניירפ : דיא א ןערעװ ןעריובעג טזאלעג
 ןופ גאמ ןעטסנעש םעד וצ ערהע ןעּבענוצּכא רימ ןעמוקעג טייז רהיא

 . ןעּבעל רעדניק ןיימ

 רעקלעפ איד ןופ ןענױא איד ןענעפע לאז רע וא ,טאג טעּב ךיא

 םע עּבאגפיוא םעמעװ ,קלאפ ןייז ןופ , ןערהעל עלעדע איד ןענעקרענא וצ

 ,ןעשנעמ עלא ּוצ גיצרעהמראּב ןוא לעדע ,םוג ןייז וצ זיא
 טי
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 , הוצמירּבא ראפ
 ,אדיורב .ה ןופ

 ! עמלעמאזרעּפ ןוא דניירפ ,ןערעטלע עּבעיל עניימ
 ,טלעמאזרעפ אד ןענייז סאו עזעיד ןעשיווצ ,הוצמ-רּכ ןיימ זיא טנייה

 ,אקירעמא טימ ןעדעירפוצ םינ ןענייז סאוו ,לייהט ַא ךיז ןעניפעג ,ךיא סייוו
 ,סעינאמערעצ ערעזנוא עלא טימ ןוא ,אד טייקשידיא רעזנוא םימ

 "יג רימ זא ,ןעדיא איו רענאקירעמא רהעמ ןענייז רימ זא ,ןענאז יז
 רהעמ ,רדח םעד ראפ איו להוקס קילּבאּפ רעד ראפ טייצ רהעמ בא ןעּב
 ראפ איװ ,שילגנע ןופ קיטַאמַארג ןיא קיטַאמעטַאמ ,עיפַארגָאעג ראפ רלודעג
 ,טלעו רעמלא רעד ןיא רעדא ,דנַאלסור ןיא איו יוזא ןוא ,י"שר םימ שמוח
 ,ָאד איו ןעדיא ערעסעּב ןעמראד ןעמ זיא ראפרעד ,טינ םע ןעמ טוהט

 קירוצ גנאל טינ טאה דנאלסור ןיא זַא ,םלהעצרעד רימ טאה יּבר ןיימ
 דיא א יז :טגאועג טאה רע .רעטכיר רעשיאערּבעה רעסיורג ַא טּבעלעג
 ּביל הדוהי ןעסייהעג טאה רעטכיד רעזעיד ."סאג ןיא שנעמ א ןוא זיוה ןיא
 טקנופ רע ןיא ,טלייהמעגטימ רימ טאה  יּכר ןיימ איו םיול ןוא ,ןאדראג
 ןיא דיא א ,םאג ןיא שנעמ ַא ןוא ןױה ןיא דיא ַא ,ןאזרעּפ אזא ןעוועג
 , ןעמעלא טימ ךיילג שנעמ ַא ןוא ןעצראה

 שמוח וצ רעּבא .ךאז עשוג ןוא ענהעש א רהעז זיא ,י"שר טימ שמוח
 ,קימאמארג ןוא קיטאמעטאמ ,עיפַארגָאעג ןענעק יקאמ ןעמ ףראד י'שר טימ
 -עג סע ןעּבאה סאו עזעיר ןוא ,טנעקעג סָאר ןעּבאה םילודג עשיריא עלא
 םנעטייווצ ןוא ןעדיא ןייז וצ איו ,םנעטשרע ןענאטשרעפ ןעּבאה ,טנעק
 , ןעשנעמ ןייז וצ איוו

 ןהעציירד ןעראוועג טלא ןיּב ךיא לייו ,הוצמ-רּב ןיימ זיא טנייה
 ךילטראווטנארעפ ןייז ןיילא ךיא ףראד ,ןיד ןעשידיא םעד טול ןוא , רהאי
 ,טאג וצ ןעמאהט עניימ ראפ

 ךיא ןוא קירוצ רהאי ראאּפ א טימ ןופרעד ןערהאפרע טשרע ּבאה ךיא
 -טנארעפ ןייז וצ ןעמוק טעװ טייצ איד ןעװ גאט םעד ךאנ טקנייּבעג ּבאה
 , ןיילא רימ ראפ ךילטראוו

 -ייווצ ן'ראפ ןעדייל ףראד רענייא ןעוו עדנאש א זיא אקירעמא ןיא אד
 ןיימ זא = ,גידנעסיוו יּבייַּב א ריפ טנעכערעג טנייה זיּב רימ ּבאה ךיא . ןעט
 -נעּב"טינ ,ןענוואד:טינ ןיימ ראפ ןוּבשחו ןיד ןעּבענּבא ןעפראר טעװ רעטאפ
 , עטש-תאירק ןייק ןענעייל טינ ןוא ןעש
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 !ףיילג ןעמעלא םימ דיא א ,ךיילג ןעמעלא טימ ׁשנעמ א ךיא ןיִּב טצעי
 רעטכיד רעשיאערּבעה רעד איו ,ןייז וצ טנערעלעג ףימ טאה יבר ןיימ
 רהעמ טינ ויא םע 'יסאג ןיא ׁשנעמ א ןוא זה ןיא דיא א, טגאזעג טאה
 .ןייז םע לאז יזא זא ,טבער איו

 הרוהי תיּב תאו לארׂשי תיּב הא יתרכופ :טגאזעג טאה איבנה והימרי
 טימ ןייז תירּב תרוכ לעװ ףיא "הנבתכא םבל לע יתרוזי תאו ,השדח תירּכ
 ןעּביירְשּפױא יז ףיא לעװ רות ןיימ ןוא ,דנוּב םעיינ א ןעריא איר
 , ןעצראה ן'פיוא

 :עטאּפאק א ןיא דיא א איו ןעצראה ןיא דיא א ןייז וצ רעסעב זיא סע
 -ייװ וצ איו ,ןעמייל ןעשיװצ שנעמ א ןייז ּוצ םאנ ראפ רענהעש זיא סע
 ,רעועניב איד ףיוא איו ,רעגניפ איד םימ זנּוא ףיוא ןעז

 ןיא טהעטשעּב , טייקשיריא עצנאג רעזנוא ,הרות רעצנאג רעזנוא ןוא
 -פרערעּבמױנ םעד ןעפלעה ןוא ןעכאווש ן'ףיוא ןעּבאה תונמחר ,סעטונ ןוהמ
 -טנע טאג וא ,ןעקנערעג רעמיא ןעמ לאז טייצ רעּבלעז רעד ןיא ,ןעגימ
 ,םהיא ּוצ ךז םדנעװ סאוו ,םהיא ּוצ טפור סאוו ןעדעי דימח טרעפ

 ! עדניירפ עניימ
 -נארּפ ייווצ ןופ ןהעמשעּב טפנוקוצ ןיימ עוו רעטייוו ןּוא ןא טנייה ןופ

 יד ,קלאפ ןיימ ןעצמעש ןוא ןעטכא ,ןערהע וצ זיא רעטשרע רעד ,ןעמאר
 ךיוא ןוא ,עטאּבעג עבילשנעמ ערעזנוא ,הרות רעזנּוא ,קלאפ ןיימ ןּופ תולּבק
 טשימ רענייק ּואו ,דנאל ןעזעיד ןופ רעגריּב רעטעטכאעג ןּוא רעטוג א ןייז
 ,םיגהנמ ןוא םיניד עזעיגילער ערעזנּוא ןיא טינ ךיז

 ונ א ןייז וצ ךיוא טסייה ,דנאל ןעזעיד ןּופ רעגריּב רעמּוג א ןייז וצ
 ּוצ זנוא טבױלרע סאו הנידמ א ּוצ ראּבקנאד ןעּביײלּברעפ ןּוא דיא רעמ
 ,טרעטשעגנוא ןרעטלע ם'ןרעטלע ערעזנּוא ןופ טאג םעד ןעקנאר

 ןיִּב ףיא סאו ףיױראד ץלאטש ןייז ןּוא דיא א ןעּביילּברעפ לעװ ףיא
 סאו ןאינילער א וצ טגנאלעּב סאו ׁשנעמ א ןיא דיא א ןעד ,דיא א
 ןעּביײלּברעּפ לעװ ףיא ןוא ,ןעמעלא וצ טייקסמונ ןיא םייהשנעמ טגידערּפ
 ירּב עניימ ,ףיא .ןרעטלע עניימ ּואו דנאל ןעזעיר ןּופ רעגריּב רעמּוג א
 איד ןופ טצטישעג ןערעװ טלעװ רעצנאג רעד ןופ רעטסעוװש ןוא רעד
 ףיז רעטנּוא ןעדעי טלאה םאװ רעלדא ןעשינאקירעמא םעד ןופ ןעלגעילפ

 .ןעשנעמ עביילג םלא ןּוא רעדניק עביילג םלא
 ערהע רּוצ עסילשעּב עזעיד ןערהיפוצכרוד השּומ ןּוא חכ רימ ּביג !טאג

 ,ןרעטלע עניימ ןּופ ןּוא קלאפ ןיימ ןּופ
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 , הוצמי"רּב א ראפ
 (שרחה יפל)

 ,ןהאק ףסוי ןעורעה ןופ

 (ןעקאּבוהב ירבע הרומ)

 ! עדניירפ ןּוא ןערעטלע עּבעיל

 ,"חנשה ישדחל םכל אוה ןושאֹר ,םישדח שאר םכל הוה שדחה
 ייּב זיא רע ,ןעטַאנָאמ איד ןופ רעטשרע רעד ךייא ייּב זיא טײהנָאמ רעזעיד)
 איד זַא ,טנָאזעג קחצי יּבר טָאה .(רהָאי ןיא טייהנָאמ רעטשרע רעד ךייַא

 זיא סָאד לייוו ,"םכל הזה שדחח, ןּופ ןעגנַאּפנָא טּפרַאדעּב ךיז טָאה הרֹות
 םורָאװ ָאט ,ןערָאװעג טגנָאזרעּפ ןענייז ןעדיא איד סָאװ , הוצמ עטשרע איד

 איד לייוו , ומעל דינה וישעמ חֹּכ םושמ ? תישארּכ טימ ןָא ךיז איז טגנַאפ
 , קלָאּפ ןייז רע טלהעצרעד ןעטַאהט ענייז ןופ טפַארק

 איד איו ,"תישארב השעמ, ןופ רעהירפ זנוא טלהעצרעד הרֹוּת איד

 -ַא ונוא איז טיג ןעגנוקרעמנַא עצרוק ןיא ,ןערָאװעג ןעפַאשעּב זיא טלעוו
 ןעגנוקרעמנַא עניילק עועיר ןוא טלעקיווטנע ךיז טָאה איז יֹוזַא איו ףעירגעּב
 .ןעקנייד םוצ ןוא ןענרהעל םוצ ףאטש לעיפ ןעטלַאהטנע

 זיא קלאפ עשידיא סאד אױזַא איו רעטייוו זנוא טלהעצרעד הרֹוּת איד

 ןופ ןערהאי עשרעדניק עגיטכיל ענהעש איר זנוא טלָאמ איז . ןענַאטשטנע

 רעזניא ןופ זנוא טלהעצרעד איז , הרֹות ןּתמ רהאפעּב ךאנ קלאפ ןעשידיא
 תלּכק ןיפ ןאד ןוא םירצמ תאיצי זיּב וניבא םהרבא ךרַאירטַאּפ ןעטשרע
 טגנאפ ןוא ,ןעראוועג הוצמ-רּב זיא קלאפ עשידיא רעצנאג סאד ןעוװ הרוּתה
 , לארשי וושצנש הנושאר הוצמ איהש םכל הזה שדחה ןופ ןא
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 ! עטלעמאזרעפ עהטרעוו ןוא , ןערעטלע ערעייהמ

 ןופ ןעּבעל םער אוצ ךיילג ןיא קלאפ ןעצנאג א ןופ ןעּבעל סאד
 ןערהיפ אוצ ךיז איו ןעסיוו לליוו שנעמ א ןעװ ןוא ןעשנעמ םענלעצנייא ןייא
 ,עטכישעג סקלאפ ןייז ןופ ןענרעל לעיפ רע ןעק טלעװ רעד ףיֹוא

 -עג רעד אוצ ,אוצ ךיא ךיילג ןעּבעל ןיימ ןיא טנעמאמ ןעזעיד ןעו ןוא
 מלא רהאי ןהעציירד ןיּב ךיא ןעו ,טנעמאמ ןעזעיד ,קלאפ ןיימ ןופ עמכיש
 אוצ ,ןעמכילפ עזעיגילער ,ןעטכילפ ךיז ףיֹוא ןיוש ּבאה ןוא ןעראוועג
 הוה שדחה, םעד הרוּת רעד ןיא טנייה עדארג גידנעזעל ןוא ןעללעיפרע
 -עג טגאזרעפ ןענייז ןעדיא יד סאו ,הוצמ עטשרע איד זיא סאד סאוו "םכל
 תלּבק ןופ עפפוטש רעד אייּב טצעי העטש ךיא םאד , ךיא להיפ , ןעראוו

 טקעדעּב זיא רע איו יניס גראּב רעד רָאפ רימ ךיז טלעטש סע ןוא הרותה
 איד רעקיטש ןיא ןעסייר ןעצילּכ ןוא ןערענוד ןוא רעייפ ןעכילקערש א טימ
 עמיטש איד "ףסי אלו לֹודג לוק, עמיטש עכילטעג איד רעה ךיא ןוא טפול
 . ןערעהפיֹוא טינ ךיֹוא טעװ ןוא טרעהעגפיֹוא טינ טאה סאוו

 ןיא רימ ּוצ טנָאז עמימש עגימכעמ עזעיד יװ רָאפ ךיז טלעטש רימ ןּוא
 סע טסּפרַאד ןּוא דיא ַא ןערָאּבעג טסיּב וד ,עלעקנַאי ! ןָאמ ןעכילטרעצ ַא
 טייקשידיא ןייד ּפָא טינ רטּפ , טַאהט ןיא ךיֹוא רּונ ןעמָאנ ןיא רּונ טינ ןייז
 !דיא ַא אייז ,ןעכיילג סָאד ןּוא להוש ןיא רהָאי ַא להָאמ ןייא ןעמוק טימ
 ,ץרעמש ןייז טימ להיפ ,טסײג ןייז ּוצ ןּוא קלָאּפ ןייד ּוצ ןעּבעגעגרעּביא
 סָאװ ,יד ּוצ דעילגטימ ַא יז ןּוא קלָאפ סעכילקילגנּוא ןייד ןּופ ץרעמש םעד
 | ! ןעיירפעּב ּוצ טהיא ןעלטימ ןעכוז

 -פיֹוא טינ םעװ ןוא ףיֹוא מינ טרעה ןּוא טיירש עמיטש עכילטעג עזעיד
 רימ ןּוא טּפָאמשרעּפ ןערעיוא ערעזנּוא ןענייז רעדייל רעּבָא ,ןערעה
 ,טינ ןערעה

 טָאה טָאנ--השמ לא ארקיו :הרדס עגיטנייה ןיא ןעזעלעג ןעּבָאה רימ
 לכו וינוא לא עיגמו ךלוה לוקה" :םעד ףיֹוא טגָאז יישר .ן'השמ ןעפורעג
 עצנַאג סָאד רעּבָא ,טרעהעג עמיטש עזעיר טָאה השמ רּונ "ועמשי אל לארשי
 ןהָאמ ּוצ זנּוא טפור עכלעו ,עמיטש יד ,אי .טרעהעג טינ יז טָאה קלָאּפ
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 רּונ רעה עמימש עזעיד ,ןעשנעמ םלַא ןּוא ןעדיא סלַא ןעטכילפ ערעזנוא
 .השמ ַא

 ,.+ם'השמ גינייוו רהעז טּכעיג רערייל ןּוא

 ,סעטונ ּוצ טגעוועּב סָאװ להיפעג רעד ןַארַאפ זיא ןעשנעמ ןעדעי ןיא

 רעגירעיֹורט ךָאנ ןּוא ,סע ןעלהיפ עללַא טינ רעדייל רעּבָא ,םענעּבַאהרע ּוצ

 ןערעייז להיפעג ןעזעיר ןעגידירפעּב עי טש'רמולב ןיֹוׁש ןעליוו סָאװ יד זַא ,זיא

 .ןעצטונ ענייק ןעגניירּב עבלעו ,ןעבַאז עניילק ץנַאג טימ סָאד ןעוהט

 ןיִּב ךיא זַא ןָאיגילער רעזנוא ןּופ עמימש איד טצעי רעה ךיא ןעוו ןוא
 עלעדע עזעיד איו ךיא להיפ ,הוצמ-רּב ַא ןיֹוׁש ןיּב ךיא ,דניק ןייק טינ ןיֹוש
 סָאװמע אוצ ןעּכערטש אוצ רימ ןעכַאמ ןּוא רימ ןיא ךיז ןעּביֹוהרע ןעלהיפעג
 ןיוש ךיא ןעק רעטייוו ןוא ןָא טצמעי ןופ זַא ,םצמעי להיפ ךיא , סערעכעה
 ןעּבעל ְךיֹוא טייצ רעכיילגוצ זומ ךיא רונ ,ןײלַא ךיז רַאּפ ןעּבעל טינ רהעמ
 .ןעשנעמ ןעטייווצ ן'ריפ ןוא קלָאפ ןיימ ריפ

 ןימ טימ ,עלעעז רעצנַאג ןיימ טימ טצטעי םורַאד ךיז םילשעּב ךיא
 ןוא . , ןהוז רעיירמ ןייז ןייז וצ ןוא קלָאּפ ןיימ וצ ןעגנַאלעּב וצ ,ךיא ןעצנַאג
 ,טסייג רעשידיא רעד ןעּבעל רימ ןיא לָאז רעמיא

 ןעגניירּב רונ ןעללָאז ןעטַאהט עניימ זַא ,ןעּבערטש ךיא לעװ רעממיא
 ,ןעשנעמטימ עניימ רַאּפ ןוא קלָאפ ןיימ רַאפ ןעצטונ
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 ,הוצמ-"רב א ראפ
 ,ןהאק ?ןסוי ןעוועה ןופ

 ,(ןעקאּבוהּב ירבע הרומ)

 ! עדניירפ ןּוא ןערעטלע עטסרעייהמ
 איד ןעכלעװ ןיא שדח םעד !ןפינ ח"ר טשנעּבעג טנייה ןעּבָאה רימ

 -ייפ ןעהעג רימ ןעכלעוו ןיא ןּוא ,םירצמ ןופ ןערָאװעג טיירפעב ןענייז ןעדיא
 ,חסּפ---בֹוט םֹוי ןעכילרעה םעד ןערע

 איד איו "םכל הזה שדחה, ןיא ריטפמ ןיא ןעזעלעג טנייה ןעּבָאה רימ
 ,חמּפ ןּברק ַא ןעכַאמ ּוצ ןערָאװעג טגָאזרַאפ ןענייז ןעדיא

 ןיא דנַאל ענעגייא רעייז ןיא ןעוועג ןענייז ןעריא איד ןעוו ןעטייצרעפ
 איד ,לודג ןהּכ ן'טימ שדקמה תיּב םעד טַאהעג אייז ןעּבָאה ,לארשי ץרא
 טכַאמעג ייז ןעּבָאה סָאװ ,ןעכַאז ערעייהט עלַא טַאהעג ןעּבָאה יז ,ןירדהנס
 טּפרַאדעג ןּוא תֹונּברק טכַארּבעג יז ןעּבָאה ןַאד ,ןענָאיצַאנ יד ןעגעג ץלָאטש
 ,חסּפ ןּברק ַא ןעגניירּב

 ןייק טינ ןעבָאה רימ !ןערָאלרעּפ סעללַא ןעּבאה רימ ןעוו רעּבָא טצעי

 ןעגיטכיר ןייק טינ רַאגָאז ןעּבָאה רימ ןּוא ,םילשורי ןייק טינ ןעּבָאה רימ ,,ןֹויצ
 עללא איד טדאטשנא ןּוא .ןעגעלּוצקעװַא פָאק םעד ּואוו ץטַאלּפ ןערעביז
 ,תופידר טצעי רימ ןעּבכָאה ןעטייצרעפ טַאהעג ןעבָאה רימ עכלעוו ןעכַאז ערעייהט
 רימ ןּוא אטינ תֹונּברק ןופ ןיד רעד זנּוא אייּב זיא טצעי ,ּפָאק ןיא רענייטש ,ןעמָארנָאּפ

 -עזנוא חסּפ ןּברק םעד ןעּבָאה רעּבָא קילנמוא םּוצ .,חסּפ ןּברק ןייק ְךיֹוא ןעכַאמ
 םענייא טרהעלקרע להָאמַא ןעּבָאה עבלעוו ,ייז ןּוא ןעמונעגרעּביא םיאנֹוש ער
 ןענייז אייז ,םלעוו רעד ןופ דניז איד רַאפ ןּברק ַא רַאפ ןעדיא ערעזנוא ןּופ
 עצנַאג םָאד ןיא רערעייז ןּברק רעד ןּוא חסּפ ןּברק ַא ןּופ ןיד םעד םייקמ
 -ָאה החיצר רעצנַאג רעייז טימ ןּוא "לארשי הרּוזּפ הש , איד ,קלָאפ עשידיא
 ןעּבָאה ייז רּונ "םיּתּבה לע תֹואֹל םדה היהי, ןעוועג םייקמ רונ טינ יז ןעּב

 יײז זַא גידנעניימ ןּוא }טולּב רעזנוא טימ טקייוועגכרוד דרע עצנַאג איד ךיֹוא

 ןּוא טנערּבעג ןעדיא םעד אייז ןעּבָאה טָאג ןּופ ןעלליוו םעד ,םעד טימ ןעוהמ

 ןעמכינרעפ טלָאװעג ןעצנַאג ןיא ןעדיא םעד ןעּבָאה ןּוא רעייפ ןיא ןעטָארּבעג
 ,"רקּב רע ּונממ ּוריתת אלו, ןייז םייקמ ּוצ



 רענדער רענאקירעמא-שידיא רעד 46

 אייז ןענעק ןעטכינרעפ ןעריא םעד ,ןעגנולעג טינ אייז זיא סָאד רעּכָא
 ןייק ּבָאה ,בקעי ידבע ארית לא :טגאזעג זנוא טָאה איבנ רעד איו .טינ
 ,המש ךיתחדה רשא םַײגה לכב הלכ השעא יכ ,בקעי טכענק ןיימ ,ארֹומ
 ּבָאה ךיא עכלעוו ןעשיווצ רעקלעפ איד ּוצ עדנע ןייֵא ןעכַאמ לעװ ךיא לייוו
 ערנע ןייק ךיא לעװ ריד ּוצ רעּבָא ,הלכ השעא אל ךתואו ,ןעפרַאװרעּפ ריד
 .ןעּביילּב גיּבייא ףיֹוא טסעוו ּוד ןּוא ןעכַאמ טינ

 עטלַארוא איד טצעי ןענייז ּואו ןעד ! ןע'ועג איֹוזַא זיא ךילקריוו ןּוא
 -רַאטש עניטכעמ יד טצעי ןענייז ּואו 4 רעגלָאפרעפ עשידיא יד ? רעקלעּפ
 ןעּבָאה עכלעוו ןּוא טלעוו יד ןערעטיצ טכַאמעג ןעּבָאה עבלעוו ,ןענָאיצאנ עק
 ? רושא ,קלמע ,םיּמשלּפ יד טצעי ןענייז ּואוו ?טקירדעג לעיפ יֹוזא ןעדיא םעד
 ?יז טּבעל ?םיור רעגיטכעמ רעד טימ זיא סָאװ ןּוא

 ןּוא טּבעל קלָאפ עשיריא איר ןּוא ָאטינ טצעי עללַא ןענייז אייז !  ןיינ
 ! םירבק ערעייז ףיֹוא טערט

 -לעװ ןוא ןעּבעלּוצּכָא ןָא טגנַאפ רוטַאנ יד ןעיו טַאנָאמ ןעזעיד ןיא ןּוא
 -לָאפטכַארּפ רעד ןּוא רעּבירַא ןיֹוש זיא רעטניװ רעד זַא ןָא זנּוא טגָאז עכ
 זיא רעכלעוו,חסּפ ט"וי ןעכילרעה םער ןערעייפ רימ ןעהעג ,ןָא טמּוק רעמוז רעל
 ,רעגלָאפרעּפ עטשרע ערעזנוא ןּופ גנואיירפעּב רעזנוא ןּופ ןעקנעדנַא ןייַא
 םע סָאד ,גנונּפָאה ןּופ להַארטשַא זנּוא טינ ט"וי רעזעיד .םיירצמ איד ןּופ
 -םיֹוא ןעלעוו ןעיירעדרעמ ןּוא תֹוחיצר עלַא יד זַא טייצ ַא ןעמוק ךָאנ טעוו
 טעװ םע ןּוא החלצח ןּופ ןנּוז יד ןענייש רעדעיװ טעװ זנוא ףיֹוא ןּוא ןערעה
 םדק ימיכ ןוכשת ןכ ירחאו להָאמַא ןּופ דובּכ רעד ןערהעקקירּוצ זנּוא ּוצ ךיז
 י'ד םואנ

 ןעשירדיא ןּופ דעילג ַא ןָא טצעי ןּופ ןיִּב ךיא סָאװ ץלָאטש ןיִּב ךיא
 טלַאה קלָאּפ עשיריא סָאד סָאװ ןינּב ןעסיֹורג םעד ןּופ לעגעיצ ַא ,רעּפרעק
 ןיא םע ּואװ געװ ןעגימכיר םעד רעקלעפ עללַא ןעזייוו ּוצ ןעיֹוּב ןייא .ןיא
 וילא ורהנו, זנּוא טרעכיזרעפ איבנ רעד יװ ,רעטסניפ זיא םע ּואוו ןּוא גיטכיל
 ןּופ ערהעל ענעּבַאהרע איד ןעפיירגעּב ןעלעװ רעקלעפ עללַא "םיוגה לב
 ןּוא רעייפ ןיא ןעגנַאגעג ןענייז ןערעטלע ערעזנוא עבלעוו ריּפ םוחטנערוי
 ,רעסַאװ ןיא
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 ,הוצמ-ירּב א ראפ
 ,ןעזאלאווט ןהאק ףסוי ןעררעה ןופ

 (ןעקאּבוהב ירבע הרומ)

 עגנא ףױ טאה סע ןהעׁש איװ ,טסעג עּבעיל ןּוא ןערעטמלע ערעייהט
 !מלעצרעד טרעװ הרֹוּת רעד ןיא איו ,ּונּבר השמ ןּופ ערעיראק יד ןעגנאפ

 ,םתלבסּב אריו ,ויחא לא אציו ,הֹׁשֹמ לדניו ,םהה םימיּב יהיו
 ןּופ םיֹוׁש ן'ִףיֹוא ,םיהטכייר ןּוא םּוסקּול ןיא ןעגיֹוצרע ,דניק א

 דנּוא , עיטארקאטסירא רעטסכעה רעד ןעשיווצ , םירצמ ןּופ ןעסעצנירּפ רעד
 רייל ןייק ןּופ ןּוא גראז ןייק ןופ , ןעזעוועג הֶׁשֹמ זיא ,רענעמ עטסערג איר
 ןעסקאועגרעמנוא זיא הֶׁשֹמ ןעװ ןּוא ,טסּואיעג םינ לאמ ןייק רֶע טאה
 םּוצ ןאמרעגנּוי רענעסקאוורע סעלא ,זיא ןּוא ןעראוועג הוצמד-רּכ א זיא ןּוא
 -רעפ ןענייז ,רעדעירּב ענייז רעװש איװ ןהעז אּוצ םיֹורא לאמ ןעטשרע
 "הוצמ--רב, רעד רדלאּב םאה ,ףאי ןעשיטּפינע םעד רעטנּוא טפאלקש
 טכילפ א ראפ סאוו ,טלהיפ רעד ךיילג םאה רע ןּוא ןעצראה ןייז ןיא טכאוורע
 ! טייהשנעמ רעצנאג רעד ּוצ ןוא ןעּביֹולג ןייז ּוצ , קלאפ ןייז אּוצ מאה רע
 ןּוא ףיז ראפ טאה רע סאוו עּבאנְפיֹוא עסיֹורג איד ןעהעזרעד דלאּב אה רע
 -לאה טינ רהאמ ןּוא הוצמ--רּב א ןיֹוׁש זיא רע זא , טלהיפרעד דלאּב טאה
 , טגעלרעפ רנעה איד ןעמ

 -יירפעּב עשיריא איד ןּוא םהּורעג םהיא ףיֹוא םאה טייקכילטעג יד ןּוא
 . ןעמוקעג זיא גנוא

 !מלא טצעי ךיא ןיּב רהאי ןהעציירד -- םֹויִה יכנא הנׁש הרשע שלש ןּב
 -רע ןייש עגימכיל איד ּבאה יא טייז רעּביאראפ ןענייז רהאי ןהעציירד
 עגיטסּול ןּוא עכילהערפ ,עשרערניק ןעציירד רעּביאראפ ןענייז סע { טקילּב
 .ןעּבעל ןיימ ןיא עדאירעּפ עיינ א טצעי גנאפּפמע יא ןּוא ןערהאי

 , ןעטכילפ ןופ , תֹוצמ ןופ ןהוז א ,"הוצמ--רּבא א טצעי םייה ךיא
 ןייק להאווּבא ,ןהׁשמ ןּופ עטכישעג איד טצעי .גידנעטכארטעּב ןוא

 ןעכילמעג ןעראּברעדנּואו ןעזעיד אּוצ ןעכיילגרעפ םינ ףיז רהאט םרו רֹׂשֹּכ
 ןעװ ,טײצ איד זיא טצעי סאד ,ןענרעל םהיא ןּופ ףיא ןעק ףאד , ןאמ
 ומ ףיא ןּוא ןעטיײקשיראנ עשרעדניק איד ןעפראווקעװא וּומ יא
 רימ ןעװ ןּוא .,ןעשנעמטיס ענימ אּוצ ןעטכילפ איד ןענעװ ןעקנעד
 :קירּוצ רהאי דנעזיֹוש איירד טימ ןעדיא איד ןּופ עטכישעג איד ןעזעל
 רעיז ןעריא איד םרעטיּברעפ ןעּבאה םירצמ איד איו םהייח תא ּוררמיו
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 .ןערייל ןּוא תֹורצ עשיריא עגיטצעי איד ראפ רימ יז ןעלעטש ןאד ,ןעּבעל

 איו םרעװ םּולְּב עשידיא איװ ,טגידיילעּב טרעװ .ערהע עשידיא איוו

 ןעק איװ ןעד ,ץרעמש רעייז , טימ ףעימ להיפ ךיא ןּוא ןעסאגרעפ רעסאוו

 ןּופ ןאיללימ סקעז ןעװ ןאד ןעניז ןיא ןעגעיל ןעכאז עשרערניק עניימ רימ

 ןופ ףראש םּוצ טצעזעגסיֹוא רעמיא ןענייז רעטסעווש ןּוא רעדעירּב עניימ

 איד ןהעגנייא זנּוא ןעק איװ + ןאנאק ןּוא סקיּב ןּופ ליֹומ םּוצ ןּוא דרעווש

 ןיא רקפה ןעניז רעדעירג ערעזנוא ןעװ ,דנאל ןעזעיד ןיא םייהיירפ

 { דנאל עטייייצ א
 ףױ ןערעה עבילקילגנוא ענעי ןּופ ןעיירשעג עדנעסיירצרעה איד , הא

 רימ ןעקילפּוצ אייז , ףראמ םעד רימ ןעסייר אייז , םי טייז רעד ףיֹוא ,אד

 ףיא !יחא לא אצא !ןייז םינ דניק ןייק רהעמ ןעק ךיא , ץראה ןיימ

 ! . רערעירּב עניימ אּוצ ןהעג ליװ

 .ןערעטלע עּבעיל עניימ , ףייא אּוצ רעמרעוו ראאּפ א ךאנ טצעי

 ןעגיטנייה זיּב רימ ריפ ןהאמעג טאה רהיא לעיפ ףימ ןאמרעד יא ןעוו

 לעיפ ,ןענאטשעגסיֹוא רימ ןּופ טייז רהיא ןעדייל ןּוא ןעצרעמש לעיפ , גאמ

 אוצ םאה רהיא טכענ לעיפ , ןעסאגרעפ רימ ּבעילוצ טאה רהיא ןערערט

 ןיימ ןופ גאט םּוצ טכארגעג רימ טאה רהיא זיּב ןעפאלשרעד טינ רימ ּכעיל

 זיא ןערעטלע עּבעיל עגיימ םעלא סאד ךיז ןאמרעד ךיא ןעוו , הוצמ--רַּב

 "עג איר רעטרעװ ןיא ןעּבעגסיורא ןענעק לאז ףיא םערא אוצ ךארּפש ןיימ

 אוצ טײקראּבקנאד ןּוא עּבעיל טימ לופ זיא סאוו ץראה ןיימ ןּופ ןעלהיפ

 ןהאמעג טאה רהיא םאו םעלא וא ,טצעי טכארטעּב ךיא ןעו ןּוא , ךייא

 ּוצ זיא שנּואו רעצנאג רעיא ןּוא ,רימ אוצ עּבעיל סיֹוא רּונ זיא רימ ריפ

 ,ןעפאשרעפ ערהע ףייא לאז רעכלעװ ,דיא םלא ,שנעמ סלא רימ ןהעז

 "בוּפ םעהטרעװ םאד ןּופ טייהנעזעוונא יד ןיא ,טצעי ךייא יא ךערּפשרעפ

 ןעסקאו וצ ףיֹוא טייקכילנעמ עניימ עלא ןעדנעוונא לעװ ףיא סאד , םוקיל

 םינ רימ טימ ךיז לאז קלאפ ןיימ זא דיא א ,גנאלרעפ רעיא ףאנ שנעמ א

 אלו בקעי ׁשֹובי הּתִע אלי :טגאז איבנ רעד איװ יֹוזא ,  ןעמעש ןעפראד

 יימש תא ּושידקי ֹוּברקּב ידי יׂשעמ וידלי ֹותֹוארּב יּכ , ּורוחי וינּפ הּתַע

 טכיזעג ןייז ןּוא רעדניק ענייז טימ ןעמעש טינ רהעמ ןיֹוׁש ךיז טעװ בקעי

 רעדניק עטּבילעג עניז איו גידנעהעז ,ןערעװ סאלּב ןעפראד טינ טעוו

 בקעי ׁשֹוק תא ּוׁשידקהְו ןאר , ןעמאנ ןייז ןּוא טאג ןעצמעש ןוא ןעּביֹול

 , ןמא --ּוצירעי לארׂשי יהלא תאו
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 .רעדניק ערעזנוא
 ,הוצמ-"רב א איייַּב

 .ףעז ףסֹוי ןופ

 ! רניירפ ןוא עמעדנַאװרעּפ ,ןערעמלע ,הוצמ-רּב רעהטרעוו
 יד רהיא טנעק ? דניק רעזנוא רַאפ רערעייהט זיא סאוו ךַאז ַא רימ ןעּבאה

 מאה !ןעטנַאלירּב ןוא רלאנ ףיוא יּנייּב רהיא ןעטייּבראפ םעװ סאוו -עטטומ
 -וצפיֹוא םוא דניק ןייז ןעּברַאמש ןעזאל טעװ סאוו רעטאפ םעד ןהעזעג רהיא

 ? טפעשעג ןייז ןופ ןעּבעל םאר ןעטלַאה

 -ניק רַאפ גנורעפּפא-פיֹוא ןופ תֹושעמ טימ לופ זיא עטכישעג טלעוו איד
 ,רעדניק וצ ןעזייוו ןערעטלע סאוו עּבעיל רעצנַאג רעד טימ !ךאד ןוא .רעד
 ןוא רעגנוה םעד ןענעג ןערהיפ ןערעטלע סאוו ףּפמאק ןעצנַאג םעד טימ
 עּבעיל רעזעיר רעסיֹוא , ןעילימאפ ערעייז רעּביא טּבעװש םאוו טדיֹומ םעד
 רעסערג לעיפ זיא סאוו טסַאלַא ךאנ ןערעטלע איד ףיֹוא טגעיל ,רעדניק אוצ
 , גנוהיצרע ןופ טכילפ איד ,ךילמענ עּבעיל איו

 רהעז ןענייז רעדניק ערעייז אוצ ןעּבאה ןערעטלע סאוו ןעטכילפ איד
 ֹוזַא טקנוּפ ,רעדניק ערעייז אוצ עּבעיל איו רעסערג ךאנ ןענייז אייז ,םיֹורג
 ךאלעגיוו ןעּבאה ןעלאז רעדניק ערעייז ןהעז אוצ ביוחמ ןענייז ןערעטלע איו

 ןעלאז רעדניק איד זַא ,ןהעז וצ ביוחמ אייז ןענייז ,סלעטאּב יד ןיא ךלימ ןוא
 רעגריּב עטוג ןוא עבילצינ ןייז ןעלאז ןוא שילאראמ ןייר דנוזעג ןעסקאוו-פיֹוא
 | . טלעוו רעד ןיא

 וצ עּבעיל איד ,ןעגיל א ןייז טעװ טינ סע ןעלליוו ןערעטלע זא ןעגאז וצ
 טּבײרט ץרעה סינערעי ןיא ןעּבעגעגניר ַא טאה רומאנ איד סאוו רעדניק
 | .,שנואוו ןעזעיד אוצ ןערעטלע
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 ןוא ןא ךיז טננאפ עּבעיל רעדניק ! יאוו ןערעטלע גינייוו ןעסייוו רעדייל
 סאוו טימ טינ ןעסייוו ןרעטלע עלעיפ .ןעגידנע ךיז ףראד עּבעיל עועיד ואוו

 ,ןמש ןץ'ראפ אייז ןעטכאלש ייז סאוו טימ ןוא רעדניק ערעייז ןעפלעה אייז

 עּביל יד ןוא ,רעדניק עשידיא ןּוא ןערעטלע עשיריא ןופ ָאד ןעדייר רימ
 טימ ,רעדייל רעּבָא .טלעו רעד ןיא עטסערג איד זיא ןערעטלע עשידיא ןּופ
 -רָאז ,רעדניק ערעייז ּוצ ןעּבָאה ןערעטלע עשיריא סָאװ עּבעיל רעצנַאג רער
 רעּכָא , ךיש ם'ידניק םעד רַאּפ , ןעגָאמ ם'דניק םעד רַאפ סנעטסיימ אייז ןעג
 -ןוּכשמרעּפ טעװ רעטומ עשידיא יד .לַארָאמ ס'דניק םעד רַאפ ןעטלעז רהעז

 םעװ איז ןוא ,טסּוה ס'דניק רהיא ןערירוק אּוצ עלעשיק עטצעל איד ןע
 ןעטלעו טעװ איז רעּבָא , רעגניפ ַא טסייר דניק רהיא ןעוװ , םירבק ןעסייר

 ןעגָאז ןיא ךיז טנהָאװעג דניק רהיא איו טרעה איז ןעוו ץפיז ַא ןערעילרעפ

 זַא ,טסייוו איז ןעוו רעטָאפ םעד ןעלהעצרעד טינ וליּפַא םעװ ןוא ןעגיל ַא
 . עינַאּפמָאק עטכעלש טימ ןערהעקרעפ רערניק ערהיא

 רעדניק עלעיפ ןּופ לַארָאמ איד טעדרָאמרע טרעװ טייקגיסעלכַאנ ךרוד
 ןיא סרעדנָאועּב ןוא טדעטש עסיורג איד ןיא זיא טיײקגיסעלכַאנ עועיד ןוא

 ,ַאהמעג רעשידיא רעד
 ןעדיא עטרעדנַאװעגנײא ןעּבָאה ַאקירעמַא ןּופ טדעטש עסיורג איד ןיא

 "רע ּוצ ןייז ףרַאד ןערעטלע ןופ ןעּבערמש רעצנַאג רעד זַא טרערעגנייא ךיז
 טנעידרעפ דניק סָאד ןעוו ןּוא ,ןערהענרע ןענעק ךיז לָאז רע דניק ַא ןעהיצ
 רע ןיהואו ןּוא לליװ רע ןעמעוו טימ ןהעג אּוצ איירפ רע זיא טיֹורּב ןייז
 טכזעּב טָאה סָאװ , דניק ןייז זַא רעטָאּפ רענירג רעד טּביֹולג טּפָא ,לליוו
 זיא ןעטַאמ ןופ רהעמ טנעידרעפ ןּוא שילגנע טדער ,םלהוקס קילּבָאּפ איד

 םענייק ןופ רהעמ ףרַאד סָאװ , ןערעטלע ענייז ןּופ שנעמ רערעכעה לעיפ ַא
 ןעסקַאװ סיֹוא ןעללָאז אייז 'םילֹורג, עזעיר רעּביא ןעזָאל אייז .ןענרהעל םינ

 עועיד . גירעיֹורמ רהעז טפָא ןיא ןופרעד טאטלוזער רעד ןוא ןיילַא ךיז ןּופ
 -רעפ וצ טכייל ןענייז ןערעטלע ענעגייא ערעייז הירפוצ ןערעװ סָאװ רעדניק
 סאוו ,דנורגיּבָא ןייא ןיא ןעללאפ-ּוצ-ניירַא ןוא געוו ןעביילג ןופ ןעזדנָאלּב
 . ןערעטלע ערעייז ראפ עדנאש ןוא אייז ראפ קילגנוא טגנערּב
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 רַאפ זיא רעגימכיוו ךָאנ רעּכָא ,ךַאז עניטכיוו ַא זיא רעדניק רַאפ טיֹורְּב
 ןייז רעטנּוא דניק ןייז טלַאה סע רעװ .רעזייווגעוו ַא ,רעהיצרע ןייא רעדניק
 , םירבח ס'דניק ענייז ןּופ רעטקַארַאכ םעד םיֹוא טשרָאפ סע רעװ ,  טכיזפיֹוא
 ,ןערעיצַאּפש ןּוא ןעסע ,ןעפָאלש ס'רניק ןייז ןּופ טייצ יד טמיטשעּב סָאװ רעד
 ַא דניק ןייז רַאפ םיֹוּב סָאװ ,רעד יו רהעמ לעיפ דניק ןייז רַאפ טוהט רעד
 ןילַא ךיז טּפַאשרעּפ רעד ןּוא ,קנַאּב ןיא דלעג םהיא רַאפ טרָאּפש ןּוא זיוה
 -ַא ,םיהטכייר ַא זיא דניק סעטּוג ַא .טלעװ רעד ןיא קילג ןעטסערג םעד
 סָאװ ,הנּתמ ַא ןיא דניק סעבילרהע ןייא ןּוא גנורעיצ ַא זיא דניק םענהעש
 .ןעּבעג טינ ןעטייווצ םעד ןעק שנעמ ןייא

 טימ טעװעדָאהעג טרעװ רע ןעוו רַאגָאז ןעסקַאװפ ֹוא ןעק רעּפרעק ַא
 ךיז טרעגלַאװ רע ןעוו ןעלקיווטנע טינ ךיז ןעק טסיײג ַא רעּבָא ,זייּפש עגיליּב
 ןענייז טסיירוצ דניק ַא סָאװ ךַאלדיײלק ענעדייז איד .גנוהיצרע עגיטכיר ַא ןהָא
 ,ערהעל עטוג איר רעּבָא ,ןערהָאי ערעטלע ענייז ןיא גיטנעק טינ םהיא ףיֹוא
 ןופ ןעצשילּב סָאװ ןעטנעמיד ןענייז ,טסינעג דניק ַא סָאװ תֹודמ ענהעש איד
 רעּבָא ,ןערָאלרעּפ ןהעג םיסקול .ןּוא רעדיילק ,ןעּבעל ןעצנַאג ןייז סיֹורַא םהיא
 ןעזייוו סָאװ ,ןעדימַאריּפ איד איו ןעּביילּב ,לַארָאמ ןּוא גנודליּב םייקכילרהע
 . ןערעטלע עמּוג ןּופ הטרעוו םעד תֹורֹוד עטסּכענ איד

 ,ןעפיילש רעּבָא יז ןעזומ רימ ,ןעטנעמיד ערעזנּוא ןענייז סָאד---רעדניק
 -העש טינ יז טימ ךיז ןעלָאז רימ ןעשנעמ ןעכַאמ אייז ןופ ןעפרַאד רימ לייוו
 -רעד דניק ַא ןעוו זַא ןעניימ ּוצ רעלהעפ ַא זיא סע .םירבק ערעזנּוא ןיא ןעמ
 סָאד טינ !ןיינ ,הֶא ,ןערעטלע ןּופ ןעטכילפ יד ףיֹוא ןערעה רהָאי 18 טכיירג
 סלַא טלעקיווטנע טינ זיא דניק ַא גנַאל יװ ןעד ,"ינרטּפש ךּורּכ , רעד טניימ
 -קַארּפ ענייז ןּופ תושר ןערעטנּוא ץלַא .ךָאנ רע טהעטש ,שנעמ רעגידנעטשלָאפ
 סע וואו ןּוא גיטכיל זיא סע ּואוו געוו םעד ןעזייוו אּוצ םהיא ןערעטלע עשיט
 , רעטסניפ זיא

 -ַא ןעמעלַא ךייַא ךיא שניוו ,ןעניז ןיא ןָאיצקעל עשילַארָאמ עזעיד טימ
 ןערעטלע ענייז רֹובּכ ןעפַאשרעּפ לָאז הוצמ-רֹּב רעד זַא ,בֹומ:לזמ ןעכילצרעה
 גנורעטסיײגעּב עּבלעז יד םימ ןערעייפ ןעלָאז עמַאמ עטַאט ןּוא ,לארשי לּכ ןּוא
 ,החמש-לעב ןעגירעי:18 ןעזעיד ןּופ ןהיז יד ,ךַאלקינײא ענייז ןּופ הוצמ:רּב יד
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 הוצמ-רב א אייּב עדער

 , ק"רשת ןופ

 ! עדניירפ ןיא םיבורק ,רעטסיימ-טסאט ,רמ
 -לעוו ןיא גָאמ םעד ןערעייפ וצ םיא ןעמוקעגנעמאזוצ טנייה ןענייז רימ

 -כילפּפ ענעגייא טימ ,ןאמ ַא ןופ רעמלע םעד ןיא רעּביא טהעג דניק א ןעכ
 -עג ןיא טלעוו איד ןעוו ,לאמא .,טײקכילטרָאװשנַארעּפ ענעגייא טימ ןוא ןעט
 גיטייצ ןעשנעמ ןענייז ,ערָאירעּפ סגנוהילּב רהיא ןיא ,דנעגוי רהיא ןיא ןעוו
 -אקלאפ ַא ןראוועג דניק א זיא רהאי ןהעציירד וצ ןוא ,הירפ רהעז ןעראוועג
 וצ גיהעפ םאקלאפ ןעוועג זיא ןוא העד ענעמאקלאפ ַא טימ , שנעמ רענעמ

 -רימאנניא םעד ךרּוד ןעטייצ עגיטנייה .טלעװ רעד ןיא עילאר ןייז ןעליּפש
 .טּבעלעגּבא ןעראועג טלעװ איר זיא ,ןערהיפ ןעשנעמ סאו ןעּבעל ןעביל
 ,רעקלעפ בור סאד אייּב ,םּוראד ןּוא ,םאזגנאל רהעז ןעסקאוו ןעשנעמ ןּוא
 רעד רעטנּוא ןּוא ,דניק א ץלא ףאנ רהאי ןהעציירד ּוצ שנעמ א זיא

 -עג א רעמיא ןערהיפ סאוו ,ןעדיא רימ רעּבא ,ןרעטלע איד ןופ החנשה
 ןהעציירד ּוצ עדנאטשמיא ךאנ רימ ןענייז ,ןעּבעל ןעלאמראנ ןוא ןעדנּוז
 ןעכאמ ןּוא ןאמ םענעסקאוורע ןא םלא ןהּוז א ןערעזנוא ןערהעלקרע רהאי
 ,ינרטּפש ךּורב, הכרּב איד

 ךּורּב, ןּופ ןיימ רעניטכיר רעד זיא סאו ? הכרּב עזעיד טיידעּב סאוו
 ןייז איו םעד ּוצ גימליגכיילג יוזא רעטאפ רעשידיא רעד זיא ?  "ינרטּפש
 ןעד םע זיא 1 הוצמ רֹּב טרעװ רע איו םעד ףאנ ןערהיפפיוא ךיז טעװ ןהוז
 -נאד לאז ןּוא ןעהערפ ףיז לאז רעמאפ א וא טכער ןעד םע זיא ,ףילגעמ
 ןיז ראפ ףילמראושנארעפ רהעמ טינ זיא רע םאו םעד ראפ טאג ןעק

 -טנארעפ רהעמ טינ זיא רעמאפ רעד ליפא ןעװ ןּוא ,ונ  םיׂשעמ ס'נהוז
 ףיוא ןערהיפפיוא ךיז טעװ ןהז ןייז איו ןערעמיק טינ םהיא ףראד ףילטראוו
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 ןױש םהיא טעװ ןעמ סאד ףױ טהערפ סאו רעמאּפ אזא ,ןיינ 1 רעטייוו

 -אפ רעמּוג א טינ זיא רעד ,םיׂשעמ םנהוז ןייז ראפ ןעפארמש טינ רהעמ

 ,ץראה א ןהא רעמאפ א ,רעטאפ רעטכעלש א ןיא רער ,רעט

 טשּפ םעיינ א ןערעלקרע טנייה ףייא ליו ףיא דניירפ עּבעיל עניימ

 סע ,רעבילרימאנ א זיא טשּפ רעיינ רעד ,"ינרטּפש ךורּב, הכרּב רער ףיוא

 וא רעבי ןיּב ףיא ןוא ,לכׂש ץףיוא ףיז םגייל סאוו טׁשּפ רעכיילג א זיא

 , רימ טימ ןעמיטשנייא עלא טעװ רהיא

 רעטאפ א סאוו החנׂשה איד זיא טלעװ רעד ןיא טצעי ןהעז רימ איו

 םירש ייּב םהיא טיה רעטאפ רעד ,עכאווש א רהעז ןהוז ןייז ףיוא םינ

 ךיז טלעיּפש רע רערא ,שיט םייּב טציז עלעגניא רער ןעוװ ,טירט ןּוא

 טפאלש רעטאפ ןעגנערטש ם'ּופ גיױא איד .סאג ןיא רעדא ,זיוה ןיא םּורא

 סאד סאוו רעלהעפ םעניילק ןעדעי טקרעמעּב ןּוא טינ טלעמערד ןוא טינ

 ףורע ןחלּוׁש ןעצנאג א יז ףױא טאה עלעגניא .רעניילק א , טכאמ דניק

 -עג ןענייז םיניד ערעווש עלא עזעיד ןוא ,תֹורמוח ןוא םיניד ערעויש טימ

 -ױרג א סאו ןהאט טינ רהאמ עלעגניא א זא ּפיצנירּפ םעד ףיוא םעדנירג

 א .ׁשיט םייּב ןעדיר טינ ראמ עלענניא רענילק א ,האמ געמ רעס

 ןענעפע טינרהאט לעגניא רעניילק א .ךיוה ןעכאל םינ רהאט לעגניא רעניילק

 ןערעביור םינ רהאמ לעגניא רעניילק א ,טדער שנעמ רערעטלע ןייא ןעוו ליֹומ א

 ףיז רהאמ רע ,זױה ןוא ןעמהענ טינ ףאז ןייק ןיילא רהאמ רע ,סטעראגיס

 רע ןּוא ,טניה א ףױא ןעמייר טינ רהאמ רע ,ץאק רעד טימ ןעלעיּפש טינ

 . ליװ לעגניא רעניילק רערעי סאוו ןעכאז ערעדנא טרעדנּוה ןהאמ םינ רהאמ

 ןיא ןעװעג ןיא רע ןעװ ןהאטעג ןיילא טאה רעטאפ רעד סאוו ןיא ןאהט

 !ןעגערפ טינ רהאטמ ןעמ ?ןעװ ראפ ! אוו ראפ ,ןערהאי סלעגניא םעד

 ןאהמ וצ םאהעג ּבעיל ןיילא רע טאה לעגניא א ןעוועג זיא רעמאפ רעד זא

 רעניילק א זא טגאועג ןאד םהיא טאה רעטאפ ןייז ןּוא ןעכאז עלא עזעיר

 עלא טעמכ טייז ,עדניירפ עניימ רהיא ,ןהאמ טינ ןעכאז עכלעזא רהאט לעגניא

 ןעגאז וצ יא םע םּוג טינ איװ טסייוװ רהיא ןּוא ., רעדניק ןּופ םרעטאפ
 מאה רהיא סאו םיאמח עּבלעז איד ראפ דניק א ןעפארטש ּוצ ןּוא רסומ
 היא .ןערהאי ם'לעגניא םעד ןיא ןעװעג טייז רהיא ןעװ ןעגנאגעּב ןיילא
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 ויא סע רעווש איו ןּוא םעד אייּב ףייא טנאלּפ ןעסיוועג רעיא איװ סייוו
 ןהּו רעיא ףיֹוא ןרעזייּב ּוצ ףיז א לעטשנא םעד ןעכאמ וצ ףייא ראפ
 ,םהיא ןופ רעסעּב טינ ןעװעג םיז רהיא זא ךיז ןענאמרעד  ייּברעד ןּוא
 ףיא ןוא .רעטלע ןייז ןיא ןעװעג טייז רהיא ןעװ רעגרע ףאנ טכייליפ ןּוא
 ןיא גאמ רעד טמוק סע ןעװ טלהיפ רהיא סאוו םייהיירפ איד ןעלהיפ ןעק
 ןּוא ןאמ רענעמאקלאפ א טרעװ רע ,הוצמ רֹּב טרעװ ןהּוז רעיא ןעכלעוו
 ןּוא ןעפארמש וצ םהיא .לעיפ יוזא םהיא ןע'רסּומ ּוצ ןּופ רּומּפ טייז רהיא
 סאו הכרּב איד ןוא ,טינ רהאמ רע סאו ןוא געמ לעגניא א סאו ןעגאז
 טשנעּבעג--הולש ושנעמ ינרטּפש ךורּב :ןיא גאט םעד ןיא טכאמ רהיא
 וצ םענויּב רעד ןופ םיירפעּב ףימ טאה סאוו רעטשרעּבױא רעד ןייז לאז
 ןיז םאה רע ,ןאמ א טצעי ןיוׁש ןיא רע !לעגניא ןעזעיר טא ןעפארטש
 רער ּבארא זיא רעמאפ םעד ןופ ןּוא ,ןעליו םענעגייא ןייז ןּוא םייחיירפ
 סע ."ינרטּפש ךוורּב. ןּופ גנוניימ עגימכיר איד זיא םאד םא ,ףאי רערעווש
 :טנארעפ עצנאג איד ּבארא ףיז ןופ םפראוו רעטאפ רעד וא םינ טסייה
 ןהז םעד זױלּב םעװ רעטאפ רעד !ןיינ ,ןהּוז ןייז ראפ טייקכילטראוו
 -עג ויא רע ןעװ ןאהט ןיילא טנעלּפ רע סאוו ןעכאז ןעטאּברעפ םינ רהעמ
 ןעטּוג ןעיירט םעד ןופ ןעגױא איד רעּבא ,רעטלע ם'לעגניא םעד ןיא ןעוו
 עגיטּפניק סןהיז ןייז ןּופ ןעטקנוּפ עגיטכיוו איד ףיוא ןעסאּפפיוא ןעלעװ רעטאפ
 ןופ םעמכאעג ןּוא טּבעילעּב ןעשנעמ א ראפ ןעבאמ םהיא ןּוא , ערעיראק
 רער וא ןעפאה רימאל ,רעגריּב רעטונג א ןּוא דיא רעיירמ א ,ןעמעלא
 .ןערעװ טליפרע טעװ רעטאפ ןּופ שנּואו רענהעש
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 ! הוצמ-"רב א אוצ
 . טיוועל לאקזחי ןופ

 הוצמ-"רב א ןופ רעטאפ ןראפ עדער
 רעד ןיא גָאמ רעגיטנייה ! רהָאי ןהעציירד ןערָאװעג ריד זיא טנייה

 רעויטקַא ןייא אוד טסרעװ טנייה !ןעּכעל ןייד ןיא םייצ עיינ ַא ןופ גנַאפנָא
 עטכער עלַא טסמוקעּב ןוא טפַאשלעזעג רעשיריא רעסיורג רעד ןופ דעילגטימ
 אוד טזיּב גאט ןעגיטנייה ןופ ,טָאה רעדילגטימ ערהיא ןופ רענייא רעדעי סאוו
 ןעכייצ רעזעיר ןוא ,םַאטש ןייד ןופ ןעכייצ םעד ןהָאמ-וצ-נָא טעטכילּפרעפ
 ףיוא ןהָאט-נָא אוד טסּפרַאד ןעכייצ ןעגידריווקרעמ ןעזעיד .ןיל 9 ת : טסייה
 ,ןעגיוא איד ןעשיווצ ,ףּפָאק ןייד ףיוא ןוא ,ןעצרַאה ןענעג ,דנַאה רעקניל ןייד
 ,ןעקנַאדעג איד םוא--- ,ןעצרַאה ןעגעג דנַאה םוצ ןילפת איד אוצ דניּב ןעמ
 -רע ,ךילרהע , רָאלק ,ןייר ןייז ןעלָאז , ןעטרָאד ןופ סיֹורַא ןעמוק סָאװ
 ,תֹובשחמ איד ,תֹונֹויעַר איד םוא--- ,ןא סע ןעמ טוהט ףּפָאק ןיפיֹוא ;ןעּכַאה
 ןוא ענעּבַאהרע ,עלערע ןוא עטוג ןייז ןעלאז ,ןעּפַאשעּב ןעטראר ןערעוו סאוו
 ןעגיוא איד םוא--- ,ןעגיֹוא איד ןעשיווצ ןא סע טוהט ןעמ ;עגידריווסנעּכעיל
 ןוא םרַאצ ,לעּבאנ ןוא ןהעש זיא סאוו ,סעלַא ףיוא ןעקוק גידנעטמש ןעלאז
 לש ושנעמ ינרטּפש ךורּב, טגאזעג באה ךיא . ןייפ ןוא גידנעטשנַא ,ךילּבעיל
 סָאװ ,טיײקבילטראוטנַארעּפ איד ןופ טנַאזטנע ךיז ּבאה ךיא : טסייה סע ,'הז
 טסעוו ןא טצעי ןופ לייוו , ןעטַאהט ענייד רַאפ טַאהעג טצעי ויּב ּבאה ךיא
 ,אי .ןהאמ טסעװ אוד סאוו ,םעלַא רַאפ ךילטראווטנַארעּפ ןייז ןילַא אוד
 טסעװ ,ןעעז טסעוו אוד סאוו ןוא --- ! ךילטראווטנַארעּפ ןייז טסעו ןיילַא אוד
 איד ןוא ,ןערהַאפרע טינ ןוא גנוי טסיּב אוד ! דניק ןיימ .ןעדיינש אוד
 זַא ,טיירּב איֹוזַא , םיורג אױזַא זיא , ךיז ןעניפעג רימ עכלעוו ןיא , טלעוו
 :םלוע ןיא איו םוא לאממפא רהיא ןיא ןעהעג ןעשנעמ ענערהַאּפרע רַאגָאז
 ריד ךיא לעװ םורַאד ןוא . . . ןעניפעג טינ געװסיֹוא ןייק ןענעק ןוא ּוהֹותה
 טסלאז אוד איֹוזַא איו ,ןערהיפ ךיז טסלאז אוד יֹוזַא איו ,הטַאר ןיימ ןעּבעג
 -םנעשניוו ןוא רעכילצינ ַא םלַא ןערעוו טנעקרענַא טסלאז אוד םוא ,ןעלדנַאה
 .טּפַאשלעזעג רער ןופ רעילגטימ רעהטרעוו

 : טסייה סע ,(א"ל תבש) "ריבעת אֹל ךרבחל , ינס ךלעד, : סנעטשרע
 , ןהאט טינ ךיֹוא ןערעדנא םענייא אוד טסלאז סאד ּכעילנוא זיא ריד סאוו
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 -עּב ללאז ןעמ זַא ,ןעריירעּב ריד ללאז ןעמ זא טינ ךאד טסליוו אוד
 ןעלאז ןעשנעמ ןַא טינ ךאד טסליװ אוד ,ערהע ןייד ןוא ןעמאנ ןייד ןעצומש
 ןוא ןעגנוּבערמש ענייד ,ןעלַאעדיא ענייד ןוא ןעלהיפעג ענייד ןעגיריילעּב
 ןייד ןופ ,"ךיא, ןייד ןופ םישדק-ישדק םעד --- ללבה , ןעגנונפאה ענייד
 םענייק ףא טסלאז : ןהאמ טינ ךיוא סע אוד טסלאז םוראד ןוא --- המשנ
 םסעטכעלש ןייק םענייק טסלאז ךילכעזטּפיֹוה ןוא , ןעדייר טינ סעמכעלש ןייק
 ןופ ןוא טייקסמוג ןופ לעּפמעמ ַא ןייז ץראה ןייד לאז ,ןעּפַאשרעּפ טינ
 ןעּבאה גידנעמש טסלאז אוד ,טייקגיטכערג ןופ ןוא תֹונמחר ןופ , טייקלעדע
 , (תוכא) "ונמיה החונ םֹוקמה חור ,ונמיה החֹונ תֹוירּבה חורש לכ, זַא ,ןעניז ןיא

 רעפעג ךיֹוא טאג זיא רעד ,ןעשנעמ איד גילעפעג זיא םע רעו :טסייה סע
 אוצ ןעטייקכילגעמ עללא ענייד ןעדנעוונא אוד טסלאז רעּבירעד ןוא = , גיל
 אוד . טקעפסער ןוא עּבעיל ןענעידרעפ אוצ ןוא ןעטייל אייּב ןח ןעניוועג
 רעטיירּב א ,ןעּבעל טימ םי רעצנַאג ַא ןַארַאפ זיא ריד רַאפ ! גנוי טצעי טסיּב
 ,ףאש ,טייּברא ,והט , טייקגימעהמ טימ טלעוו עסיֹורג א ,ןעגנונפאה דלעפ
 -עג רעד ןעטאטלווער עמוג ןוא ןעצונ גניירּב ןוא ,ןערעל , רידומש , ףאה
 ןופ טנעמאדנופ רעד זיא טייּברא , טסגנאלעּב אוד רעכלעוו אוצ , טפאשלעז
 אייז םוראד ןוא ,טייּברא זיא --- ןעּבעל ןוא ,ןעּבעל זיא טייּברא { גלאפרע
 ךיא ןיימ ,"טייּברא, גאז ךיא ןעוו . שיגרענע ןוא גידלודעג אייז  ,ליֹוּפ טינ
 ,ןהאט טינ גיפיולראפ אוד טספראד טייּברא אזא לייוו , עשיזיפ אקוד טינ
 ןוא הימ ךרוד זיֹולֹּב לייוו , ןעטייּברא ךיֹוא טסייה סאוומע ןענרעל רעּבא
 ןעק , ןערידוטשסיוא סאוומע ןעמ ןעק ,ןעבייררע סאווטע ןעמ ןעק טייּברא
 ,דניק ןיימ ,אוד טסלאז גנודליּב זױלּב טינ רעּבא ,ןענרעלסיוא םאווטע ןעמ
 , ךאזא ןאראפ זיא םע ,םעללא טינ ךאנ זיא איז לייװ + , ןעכייררע אוצ ןהעז
 ןופ , תֹומכח עלא ןופ רערעייהמ , גנודליּב ןופ רערעייהט ךאנ זיא איז סאו
 , ךיא ןיימ רעמקאראכ --- ? ןיימ ךיא סאוו אוד טסייוו , ןעמפאשנעסיוו עללא
 ןופ ו"ת רעד ןוא ף"לא רעד זיא רעטקאראכ רעלעדע ןייא ןוא רעמוג א לייוו

 איד ןופ רענייא ,םעלא ןופ --- ,סערגארּפ ןופ , ןאיצאזיליוויצ ןופ + , גנודליּב
 ס'מייחיירפ רעד ןיא ןיימש רעטשרע רעד, ! טנאזעג טאה רעּבירש עטסערג
 עבילרהע ןוא ןעמז עמוג ,דניק ןיימ ,ַאי ,"תודמ עמוג זיא עדייּבעג
 איד טקראטשרעפ ,טגינייאראפ סאוו ,טנעמעצ רעד זיא םאד---ןעגנומהענעּב
 ערעזנוא ,ךיז טלאה איז ןעכלעוו ףיֹוא ,דֹוסי רעד יא סאד , טייהשנעמ

 -עּב לעיפ רעּבא ןעצרוק א ןיא קנאדעג ןעזעיד טלעקיוועגנייא ןעבאה םימכח

 לייו ,(א"פר אבר והילא יבד אנה) "הרותל המדק ץירא ךרד , רמאמ ןעדנעטייד
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 זיֹולּב שנעמ רעטעדליּבעג טסבעה רעד זיא ,טייקכילטיז ןהא ,ץרא ךרד ןהא
 םימ טקעדעּב ןיא סאוו ,עזאר א ,סאפ רעטכעלש א ןיא ןייוו רעמוג איו
 ..+ עטאלּב ןיא טסאפעגנייא זיא םאוו , טנעמיד א ,רענרעד

 םש רתכו ,תוכלמ רתכו הניהכ רתכו הרות רתכ :םה םירתכ השלש;
 -העל עסיֹורג ערעזנוא ןעּבָאה גימכיר רהעז .(תובא) ."םהיבנ לע הלוע בומ
 ןיורק יד :טסייה סע ."םהיּבג לע הלוע בומ םש רתכ, וא ,טקרעמעּב רער
 א לייוו ,ןעניורק עגידרעהירפ יירד יד ןופ רעכעה זיא ןעמָאנ ןעטוג א ןופ
 -נהעש יד ,רצֹוא רעטסערג רעד זיא ןעמָאנ רעמּוג א ,סעלא זיא ןעמאנ רעמוג
 זיֹולּב ןעּברעװרע שנעמ א ראנ ךיז ןעק ןעמָאנ ןעטּוג א ןּוא ,גנורעיצ עטס
 -םיֹוא עגידנעטשנא ךרוד ,םישעמ עטּוג ךרוד ,רעטקאראכ ןעכילרהע א ךרּוד
 -רעפ ןיילא טזיּב---תושר ןַיימ ןופ םיֹורא טצעי טויּב ּוד !דניק ןיימ ,גנורהיפ
 ןייד םיה !םעגרעפ טינ ,םע קנערעג ,ָא .ןעטאהט ענייד ראפ ךילטראוומנא
 רעמּוג א יז ,סעטבעלש סיֹוא דיימ ןוא סעמוג והט ,ןעמָאנ ןייד טיה ,ערהע
 ןעסערעטניא יד ריפ רעטייּברא רעיירטעגא ייז ,רבח רעדנעּבעיל א ייז ,ןהוז
 ןופ ןעסערעטניא יד ריפ ןוא ללכּב עטקירדרעטנוא ןוא עטגלָאּפרעּפ עלא ןופ
 רהיא ןערהעל ,עטכישעג רהיא רידומש ,טרּפּכ המוא רעשידיא רעמירָא ןייד
 -נעט סעלא והמ ןוא ןעדיירפ ןוא ןעדייל ערהיא ןיא לייהטנא םהענ ,ךארּפש
 וצ ןוא עגאל רהיא ןערעסעּברעּפ וצ ,ךָאי רהיא ןערעגנירגרעפ וצ םעכיל
 לָאז .טפונקוצ ערעכילרעה א ןוא ערערעכיז א ,ערעסעּב א רהיא ראפ ןעפאש
 ןוא ,ןעטבילפ ענייר עלא ןעלליּפרע וצ הטומ ןוא ןעטפערק ןעּבעג טָאג ריד
 ,ןעּבעל ןייד ןיא עכָאּפע רעיינ א ןופ גנאפנָא רעד ,גָאמ רעגיטנייה לָאז

 רעגיטנייה לָאז ; ןעדיירפ ע'תמא ןופ גָאמ א םלא ןֹורּכז ןייד ןיא ןעּבײלּברעּפ -
 לאז {ריד ראפ געט עגיהור ןוא עכילקילג ךס א ןופ גנאּפנָא ןייא ןייז גָאמ

 ןוא תוחמש עינ ,ןעגנאלרעפ ןוא ןעגנונפאה עיינ ןעגניירּב ריד רע
 .ןעגנוּבערטש

 -לָאפ א ןיֹוש טויּב וד זא ,אמָאלּפיד ןייד ןענייז ןילפּת יד !דניק ןיימ
 ןייד ,זיוועד ןייד ןייז לָאז .שנעמ רעבילטראוונארעפ א ןוא דיא רעגידנעטש
 רעמוג א ןוא דיא רענהעש א יז ,ךילשנעמ ןּוא ףאלשעדיא : ָאטָאמ
 ,םעלא ןוא שנעמ א זויּב וד זא ,ןעניז ןיא ןעּבָאה גידנעמש טסלָאז !שנעמ
 יד ּבעילוצ רעּבָא .ןעריסערעטניא ךיד ףראד ,םייהשנעמ וצ טגנאלעּב סָאװ
 ץלאטש טימ וד טסלאז םוטעמוא ןוא ,םייקשידיא ןייד םינ סעגרעפ טייהשנעמ
 ןימ ןוא !דיא א ןיִּב ךיא '!יכנא ירבע, :רעטרעװ ם'איבנ םעד ןעגָאז
 !ןעּבעל ןיימ ,המשנ ןיימ ,'ךיא, ןיימ זיא קלָאּפ
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 הוצמירּב א אייּב עדער
 ,ןאמלרעּפ ווער ןּופ

 ! עדניירפ עניימ
 רע ןוא הוצמ-רּב ןעראוועג טנייה זיא דניירפ רעזנּוא ןופ ןהוז רעד

 -עלעג רעועיר ראפ טכאמענ הוצמ תדועפ רעד ּוצ ןעדַאלעגנייא זנּוא טָאה
 , טייהנעג

 "רעד ,טפיוהרעּכיא רעטָאפ רעשידיא ַא , רעטָאפ ַא ןעוו זא גָאז ךיא
 -טרָאװטנארעפ טרעװ ןוא דיא ַא םרעװ דניק ןייז ןעװ גָאט םעד טּבעל
 ןיז ןּופ רעטפכילקילג רער זיא גָאט רעזעיד --- טייקשידיא ןייז ראפ ךיל

 . ןעּבעל
 זנוא טָאה איז לייו ,רעייהט רהעז הנומא איד זיא ןעדיא זנוא אייּב

 -עונוא .טלעװ רעד ןיא המוא ערעדנא ןא דנעגריא איו רערעייהמ טסָאקעג
 הנומא רעזנּוא ראפ ןעּבאה ,טסּבלעז רימ ןּוא תובא ערעזנוא ,וניתובא-תובא ער
 . ןעּבעל רעזנּוא טימ ןּוא קילג טימ ,טולּב טימ טלהאצעּב

 , איז זיא רערעייהמ ץלא ,ךַאז ַא ראפ טלהאצעּב ןעמ רהעמ סָאװ
 רעמָאּפ ַא ךיז ףראד ,דנַאל ןעיירפ ןעזעיד ןיא זא , טעטּפיוהעּב ןעמ

 תמדא לייוו , הוצמ-רּב ַא טרעװ רע ןעוו ןהּוז ןייז טימ ןעיירפ קרַאמש טינ
 , הריפּכ ןוא תיסרוקיּפַא םימ טקעמש , עקירעמַאד אריוא , עקירעמא

 םיסרוקיּפַא , תמא טינ סָאר זיא ןעגָאז ןעק ךיא טייוו איו ףיֹוא ,רעּבָא
 טינ ליו סע רעװ ןּוא ,םלעװ רעטלַא רעד ןיא ךיוא רימ ןעּבָאה םירפוּכ ןוא
 . יברעמ לתוּכ ןעּבעג וליפא טינ דיא ןייק רע זיא ,דיא ןייק ןייז

 ןענייז קירוצ רהאי 280 טימ .ןעגָאז ךייא לעװ ךיא סָאװ טרעה רָאנ
 -רעלא וצ טצמעזעגסיֹוא ןעוועג ןענייז יז . ןעדיא 17 קראי וינ ןייק ןעמוקעג
 ,ראנ ,םיּבר םיֹונֹּב םימעמ , גינעו ,ןיילק ןעוועג ןענייז ייז { תונֹויסנ ייל

 עלַא ןעניפעג ןענעק רימ . ןעריא ןעּבעילּברעּפ יז ןענייז , ןענעווטסער ןופ
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 "עג ,טעטיירּברעפ , טרהעמרעפ . קראי ּינ ןיא גידנעּבעל רערניק ערעייז

 -. יז ןענייז ןעדיא רעּבא ,  ךייר ןּוא קרַאמש ןערָאװ

 , תואפ ןּוא דרָאּב ןייק טינ ןעגָארמ יז זַא ןייז הדומ ךייא לעװ ךיא

 דרָאּב ןהעזעג ּבָאה ךיא , ןעגָאז ךייא לעװ ךיא סָאװ , רהיא טסייו ,רעּבא

 , תואּפ ןּוא ררָאּב ןהֶא ןעדיא ןּוא ןעדיא ןהָא תואּפ ןּוא

 דיא רעד . תואפ ןּוא דרָאּב ןיא םינ טגעיל ,טייקשיריא איד ,דיא רעד
 ןעבָאה ןעדיא עכלעזא ערארג ןּוא ,ץראה ןעשידיא ןיא ןעקאּבעגנייא זיא

 . עקירעמא ןיא עלעיפ רעייז רימ

 -עייז דלאּב ןערעװ , רעדירּב ערעייז ףיֹוא םיֹונ ַא סעפע טמוק רעמָאמ

 ךיז יז ןעלייא ם'ףדורעג ןעדיא ןענייז רעמָאמ 3 טקעוורעד רעצרעה ער

 . תוברנ ענהעש ערעייז טימ
 טעװ ,ןרעמיצ עטריליּבעמעג - ךייר רעּבא ,עלימש ערעייז ןיא = , ןוא

 םוצ ןייז ללּפתמ ןיליּפּת ןּוא תילט ערעייז טימ ןעפערמ לאמטפא יז רהיא

 םלֹועה ארוּב

 ריא רעד סָאװ ,םעד ןיא ןעגעלעג יא המּוא רעשידיא רעד ןופ חֹּכ רעד
 ןוא ,טַאמילק ןערעי ּוצ ןּוא , דנַאל ןערעי ּוצ ןעסַאּפ ּוצ טנעקעג ךיז טָאה

 . דיא ןעּביײלּברעּפ
 זיא רע .הוצמ-רּב ןעראייעג םנייה זיא דניירפ רעזנוא ןופ ןהּוז רעד

 רענייא רעדעי ּואוו רנַאלַא ,עקירעמַא ןיא ,נּוא אייּב ָאד הוצמ-רּב ןערָאװעג

 . טלעפעג םהיא יװ ןּוא ליו רע יװ , טרעטשעגנּוא טָאנ ןענעיד ןעק

 סע איו דיא ַא ןייז םעװ רע זַא ,קפס םּוש ןייק םינ רימ ייּב זיא םע

 עכלעוװ ,ןערעטלע סינערעטלע ענייז רַאפ ןּוא ןערעטלע ענייז רַאּפ טסַאּפ

 -נּוא ראפ ןּוא ,םָאנ רעזנּוא ראפ ,הנּומא רעזנּוא ראפ ןעטילעג עלַא ןעּבָאה
 | + הרֹות רעז

 -רעד ןעלָאז איז ,זיא ,ןערעטלע איד טצעי שניוװ ךיא סָאװ סעלַא

 שנעמ ַא ,ריא ַא םלא ןעסקַאװעגסיֹוא דניק רעייז ןהעז ּוצ םייצ איד ןעּבעל

 -נעמ-טימ ענייז ראפ , המוא ןייז רַאפ דובּכ ַא ןייז לָאז סָאװ , רעגריּב ַא ןוא

 | ! ןמָא , דנַאל ןייז ראפ ןּוא ןעש
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 ,הוצמירּב א ּוּצ
 .ןױאר םהרבא ןופ

 ךיז לאמ ןעטשרע םוצ טנייה םאה הוצמירּכ רעזנוא סָאװ ןילפּת יד ןיא
 ,"רחא 'ד ,ּוניֵקלא יד ,לארשי עמש, :רעטרעװ איד ןהעטש ,טרעיצעגסיֹוא

 ,טָאג ןייא זיא םאג רעזנוא , לארשי רעה

 ןיּב טרעדנַאװעג רימ ןעּבאה ,ארֹוּבדה תודחא ןיא הנומא עזעיד טימ

 ןענייז רימ ןוא ,ט'ףדֹורעג זנוא טָאה ןעמ ,ןעטילעג ןעּבָאה רימ ,םיּבר םימע
 -ייז ,המוא רעזנוא ןופ םיׁשֹודק איד ןעוװ ,הנומא רעזעיד ייּב טרָאפ ןעּכילּבעג

 , ןָאיציזיװקניא רעד ןופ חּבומ ןעגידרעייפ םעד ףיֹוא ןערָאװעג טרהיפעג ןענ

 עמש , , ןעירשעגסיֹוא ןוא ןעמאלפ איד ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא ןײלַא יז ןענייז

 ."דחא 'ד ,ּוניקלא יד , לארׂשי
 םוצ חּכ ןעּבעג אוצ זנּוא גונעג קראטש ןעוועג ןענייז רעטרעוו עזעיד

 . ןעּבראטש םוצ ןוא ןעּבעל
 םאנ זא ,טעטפיֹוהעּב ןוא לשמ ךרדּב טדערעג ןעּבָאה םימכח ערעזנוא

 ,ןעסיוו אוצ טנאסערעטניא רהעז ןעװעג ָאזלַא זיא םע , ןיליפּת ךיֹוא טנעל
 ןיליפת :יֹוזַא ןעגערפ םימכח יד .ןעּבירשעג טהעטש ןיליפּת ם'טאג ןיא סאוו

 (.'ו תוכרּב) , ! "דחא יֹוג לארשי ךמעּכ ימו  ּוהֹּב ביתכ המ אמלע ארמד

 טרָאד ? ןיליפּת סיארֹוּב םעד ןיא טהעטש סאו :איֹוזַא טסייה סאד

 ! לארשי קלאפ ןייד איו קלאפ ַאזַא ךאנ ָאד טשינ זיא סע : טהעטש

 רעד יװ ןעטילעג לעיפ יֹוזַא טינ ךאנ טָאה רענייק לייוו ,תמא זיא סָאד

 גיהנמּו ארוּבה ,טאג ןייא זיֹולְצ אד זיא סע זַא .הנומא יד ןעטיהּבָא ראפ דיא
 אייז טאה רע סאוו ןעדיא יד טימ ץלאטש ךיֹוא זיא ןוא געמ טָאנ ,לכה תא
 , הריּת ןייז ןעמיה וצ ןעּבילקעגסיוא

 םעד ןופ דעילנטימ ַא ןעראוועג יטסיּב טנייה ! הוצמ-רּב רעניילק ןיימ
 טטאג סאוו , "עמש , רעד זיא טראווריסאּפ רעד ןוא "לארשי, ןעדרָא ןעסיורג

 -ניּבנָא סע טסלאז ,"ךיניע ןיּב תפמומלּו ךדי לע תֹואֹל םּתרשקוג טנאזעג טאה

 .ןעגיֹוא ענייד ןעשיווצ גנורעיצ ַא םלַא ןוא דנאה ןייד ףיֹוא ןעכייצ ַא םלַא ןעד
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 יםיּפנּכ לעּב עשילאּכ יקנ ףּוג ןיכירצ ןיליפּת, רעטייוו ןעגאז םימכח איד
 טניימ ןעניימ ,רעּפרעק םענייר ַא ןעּבאה ןעמ ףראד ןיליפּת יד וצ (.ט"מ תּבש)
 -ַא ןעפאשעג רימ טאה טאנ ,'םיקלא יל ארּב רֹוהמ בל; איו טימרעד ןעמ
 , ץראה םענייר

 סאוו םעלַא ךיֹוא רונ ,ץ'ראה ענייר ַא רּונ םינ ,טסייה ףּוג רענייר ַא
 וצ ןייז טרעוו ןעלָאז רימ ידּכ ,רעּבױז ןוא ןייר ןייז לאז זנוא ןיא ךיז טניפעג

 זיא םראווריסַאּפ סעמעוו ,"לארשי, ןעדרָא ןעסיֹורג םעד ןופ דעילגטימ ַא ןייז
 . "עמש,

 -ראד ,םנעדרָא עלַא ןופ ןעמסטלע ןעזעיד ןופ דעילגמימ ַא גידנעייז ןוא
 . ןענארמ רימ סאוו מײקכילמרָאװשנַארעּפ עסיורג יד ןעסעגרעפ טינ רימ ןעפ

 בֹורע זיא דיא ןייא (,תונא) 'הזּב הז םיברע לארשי, ,ןעגאז םימכח איד
 ןייא (.ורתי אתליכס) "םישנענ םלוּכו אטֹוח רחא לארשי, ןאד ,ןעמייווצ ן'ראפ
 . ןעדייל עללַא ןוא טגידניז ריא

 ַא ןופ ןעטכילפ יד טלהעצרעד אד ריד כאה ךיא ,הוצמ-רּב רעגנוי ןיימ
 אוד .דיא ַא ןייז אּוצ זיא סע טפאהנעּבאהרע ןוא ןהעש איו ךיֹוא ןוא ןעדיא
 רעדנא ןַא ןעוועג טלאוו םע טבעלש איו ,דניק םלַא ּוליפַא ,טוג ץנאג טסייוו
 -רעפ וד טסעװ ראפרעד . ןעּפָארטשעּב ךיד לאז ןעמ ןוא ןעגידניז לאז דניק
 לָאז רערעדנא ןַא ןוא , ןעגידניז טסלאז אוד ,זיא םע טכעלש איו , ןהעטש
 . ןערייל

 סָאװ תווצמ יד ןייז וצ םייקמ ,ץלָאטש ַא ןוא דֹובּכ א זיא דיא ַא ןייז וצ
 ךרדב ןהעג אוצ .טּפאהנעּבאהרע ןוא ןהעש זיא ,ןעּבעגעג ןנוא טאה טסאג
 ,לבש טימ דניק ַא טסיּב ֹוד יו אױזַא ןוא ,דיא ַא ןייז וצ ,טסייה , רשיה
 ַא ןערעװ טסעװ וד זא ,ןייז עו ריד טוג איו ןהעטשרעפ סיוועג וטסעוו
 . לארשי, ןעדרא םעד ראפ ערהע ןַא ןוא ןערעטלע ענייר ראפ רֹובּב
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 ,הוצמ"רב א ּוצ
 . םרעּבלוז ,א ןופ

 . ןרעטלע ענייז וצ ןוא הוצמ-רּב םוצ טצעי ךימ עדנעוו ךיא
 רע וא ,ןעדיא זנוא ייּב סע טעטיירעּב ,הוצמ-רב טרעוו רענייא ןעוו

 טייהנעגעלעג רעועיר ייּב , רעטָאפ רעד , טסאל עסיורג ַא ךיז ףיוא טמהענ
 -עּב רימ טאה סאוו רעד זיא טּבױלעג ,"הזלש ושנעמ ינרטּפש ךורּב, : טגאז
 . ףארטש רעזעיד ןופ טעיירפ

 , דניז ס'דניק ַא ראפ ךילטראווטנַארעפ ןייז וצ ףארמש ַא אזלא זיא סע
 { ןענייז ייז דניז א ראפ סאוו ןרערעלקרע ןוא רעטייוו ןהעג םימכח ערעזנוא
 ןוא שנעמ ןעשיווצ םנעבערּברעפ ,'םוקמל םדא ןיּב תוריבע, ןא סע ןעפור יז

 טצעי זיִּב םאה לעגניא רעד ןעװ , סע טסייה רעטרעװ ערעדנא ןיא .םאג
 "טרָאװטנארעפ רעמאפ רעד זיא ןאד ,ןענוואד טנעקעג ןוא טנעוואדעג טינ
 . רעטייוו יוזא ןוא םידי תלישנ ,ןוזמה תכרּב טימ זיא עּבלעז סאד } ךיל

 -קניא ןייק אטשינ זיא ןעדיא אייּב זַא ,זיא ןופרעד ןענרעל רימ סָאװ
 ןיא ,רשיה ךרדּכ ןהּוז ןייז ןייז ּוצ ךירדמ ביוחמ זיא רעטאפ ַא , ןָאיציזיװ
 ַא טימ רהאי ןהעציירד טלא טרעוװ ןהוז רעד זיּב , םוקמל םדא ןיּב םירבד
 ּוצ טייקכילמראווטנארעפ איד ןיילא ךיז ףיוא ןעמענ ּוצ יואר זיא ןוא ., גאט

 -עירשעגראפ איד םייקמ םינ זיא רע ןעו , טינ סע זיא רע ןעוו ,דיא ַא ןייז
 ,ןילא ןהּז רעד ראנ ,ןעדיײל רעטָאּפ רעד טינ םעװ ןאד , תֹווצמ ענעּב
 -רעפ ןיוש זיא רהאי ןהעציירד ןופ לעגניא ַא זא ,טנעקרענא טאה טאג לי
 . ןעטכילפּפ ענייז ןעפיירגעּב ּוצ גונעג גידנעטש

 ערעדנא ףױא ןיז רבוע ראפ ,םידי תליטנּב ןייז לזלזמ ראפ , אזלא
 -ילרהע ןייז ןעגירק ל'רוחּב רעד טעװ , ןיילא טאג עגֹונ ןענייז םאוו תֹווצמ

 ַא ןיא ?והערל שיא ןיּב ןעכאז טימ רעּבא זיא סאוו , שענעמוקסיוא ןעכ
 טייקכילטראווטנארעפ עזעיד ךיוא גונעג םינ ןיוש לעגניא רעגירהעי-ןהעציירד
 ? ןעגארמ ּוצ

 ןהענ ,טייהשנעמ טימ טייקשידיא זא , רימ ןעסייו , ןעדיא זנוא ייב
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 זיא , דיא רעכילרהע ןוא רעגימכירפיוא ןא זיא רענייא ןעוו , דנאה-ןיא-דנאה
 -עּב ּוצ גירּפיא זיא ראפרעד .שנעמ רעכילרהע ןּוא רעגיטכירפֹוא ןא ךיֹוא רע
 םדא ןיִּב טוג ןוא והערל שיא ןיִּב טכעלש ןייז ןעק ןעמ זא ,ןעטּפױה
 , םוקמל

 ףיוא רעּבא , לחומ ךיא ןיּב דובּכ ןיימ ףיוא, : טנאזעג רעּבא טאה טאג
 , "יז לחומ טינ ךיא ןעק , ןעשנעמ ּוצ ןעשנעמ ןופ ןעטבערניא איד

 גָאמ ַא טימ רהאי ןהעציירד ןעראוועג טלא הוצמ-רּכ רעד זיא טנייה
 -טראווטנארעפ ןיילא רע זיא ,טָאנ וצ ןעטכילפּפ איד עגֹונ זיא סע סָאװ ןוא
 ןעכאמ םאזקרעמפוא םהיא ,טייצ וצ טייצ ןופ ,געמ רעטאפ רעד . ךיל
 ןיז םייקמ ןוא ןעכאז הנומא לייוו ,שגונ ןייק ןייז טינ רעּבא ,  רעּביראד
 , השיגנ ךרוד ןוהמ טינ ןעמ ראט םֹוקמל םדא ןיּב תווצמ

 טנייה טשרע טגנאפ "והערל שיא ןיִּב רעד טגנאלעּבנא סאוו רעּבא
 ,דניק רעייז וצ טכילפּפ ס'נערעטלע איד ןופ טייצ איד ןא גימכיר

 -שנעמ ןעגעװ רעּבא , ערווירק ןייז ןעמהעננא ןיילא ןיוש ךיז טעוו טאג
 םהיא ןוא דנַאה ןיא דניק רעייז ןעמהענ ןרעטלע איד ןעפראד , ןעכַאז עכיל

 רענעסקַאװרע ןא ןערעװ טעװ רע ןיב 'שיאל היהי יּכ דע, ןייז ךירדמ
 , שנעמ

 עוו יז , ס'רעטומ רעד ךיוא זיא םייקכילטראוומנארעפ ס'רעטאפ םעד
 םיניד איד ןעמלאה טינ טעװ דניק רעייז בוא ןעפארטש טינ אזלא ןיוש ןעמ

 ראפ ךילטראווטנארעפ קראטש ןענייז ייז רעּבא ,םהיקודקדו םהימרפ לכּכ
 , טייקכי-שנעמ  ןייז

 ,ןערהעלקרע םימכח איד איו ,רהאי ןהעצטכא זיּב ןהעציירד ןופ דניק ַא
 ןייז ןופ רעּביא םייג רעכלעו םױּב רער איו טייצ ענעי ךרוד טקנוּפ טכאמ
 ןענעק לאז רע ידֹּכ .םיױּב רעקראטש ַא ןערעװ ּוצ עלעצראוו ןעקניניד
 , םרוטש ןעגעג ןעהעטש

 ןרעניארע ךיוא ךיז ןעלאז ןוא , ןעקנערעג סָאר ןערעטלע איר ןעלאז
 -ירפ . טסייה סאד ,יוּכרּד יּפ לע רענל ךונח, רעטרעו ס'ךלמח המלש ןיא
 "אפ םעד ףיוא ןערהיפ םהיא ןאד ןוא ןעגנוגיינ ם'דניק רעייז ןערידומטש רעה
 ,קלָאפ ןייז ראפ ןוא ייז ראפ ערהע ןַא ןייז לאז רֶע םּוא , געװ ןעטסדנעס
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 ,הוצמ"רּבל השרד
 .הנׂש הרשע שלש ול תאלמב ירבע רענל השרד

 ץיוואקילעז ,ג תאמ

 יינח תחמש לא םיפסאנה לכו דּבכנה ירומ ,םירקיה ירוה

 םוימ ידמע םתישע רשא דסחהו בוטה לע םימיענה ירוה םֹּתא םיכורּכ

 הליגנ םויה הז ,ייח ימימ הנש הרשע-ישלש יל תאלמּב םויה דע ידליה

 יבא םכל םיתּפש תכרּב הלרה יתכרּב תישאר ,"הוצמירּכ, גח ינחֹּב החמשנו

 םכדמעּב ךרדּב םכואצמ רשא האלתהו למעה לכ דעּב המיענה ימאו בוהאה

 ,לשנא אל ןעמל יתרמשמ לע

 לצב םתאַּב רשא םיאורקה לכו יערו ידידי ,  יעדוימו יבורק לכ םיכורּב

 ,הב רע יתייה לארשי עוגמ רטח קר יכ ,שדחה םכיחא :חּב חומשל יתרוק

 םכינפ תא תוארל יתודחל הצק ןיאו ,תואכבצ 'ה םרכּכ עטנ יננה םויה םלוא

 ונתפשּב הי חקל ינממ עומשל (םיהלא תורצחּכ) יבא ןחלוש לע ביבס דחי םג

 , לארשי תסנב יפנב תחּת ינאיבהלו שדקּב הרדאנה

 ילע ךתמכחמ תלצא יב ישאר לע רנ ךלהּב רשא םרה ירומ התא ךורבו

 ונתפשּב םייח תוחרוא יל ּתננשו וחרא תא ירבע רענ הכזי המּב ינעידוהל

 ךרד ,קדצהו תמאה תליסמ ונל וללס רשא .וניאיבנו וניזוח תּפשּב ,הבנשנה

 ! תראפּתהו המכחה ביתנ , הנומאהו הרותה

 הפר דומע ינדוע יכ יתעדי םג יתעדי ! םיפסאנה לכו יפולא , יערו יחא

 דירמאּב םכינפל אבל ינא ימו םיזרא רעיּב ריק ביזא , לארשי תיּב לכיהּב

 יתפסכנ ףסכנ ןבא .הזכ דּבכנ להק ינפל רמא עיבהל םינשּב ךר ינדוע ?רּפש

 תושעל ,יתדו יתרות דעּב ,ימעו יהלא דעּב םוחלל יתאצי םויח יכ םכל רפסל

 לכ תא ללמי ימ .םדאו םיחלא יניֵעּב ןח אצמלו םולש בלב םורמ ןכוש ןוצר

 לא הנרּב וכלה רשא ונמע תואבצ הנמי ימ ! ונרוזּפ תוצראּב לארשי תורוק

 לא ולע םרט םשה תשודק לע םהיתישפנ תא ורסמ ירחא רבקה יתכרי

 ןורבשּב יהנ לוק , בקעי לוק עמשנ רוע םידז ץרא ףנכמ םויה םג ? דקומה
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 הונר רצה תחתמ לואשו הימרנּפ לע הדוהי תּב הכבמ םויה םנ { םינתמ

 יתרמשמ לע דומעל דעומ יל אב יכ םויה יל געני דאמ דאמ ,הירורמּת תוחנאל

 לעממ ותעושי חלשי יב תוברע בכורל יתלפת ינאו ,ימעל ןמאנ ירוהי רֹוּתּב

 רװמ אצמלו ץרּפּב דומעל ךיא וידחי ץעוחל ברחה ירורש לכ ימע ינבל
 יכ תוא ,ידי לעו יניע ןיּב ישאר לע רשא ןיליפתה תרמע . ונרבשל הכוראו
 לכ יב ,ונרזעל היוטנ 'ה די דועו , הקזח ריּב םירצמּב לזרּכה רוּכמ 'ד ונלאג

 יכ , םוהת יכבנּב הללצ אל דוע ונתוקת , ףצק-ףצשּב ועבמ אל דוע ונידמחמ
 ! רעל ראשי ונחורו ךעדי אל לארשי רנ

 םיעושעש עטנ תויהל יתראפת יבצ לכ ןה !שודקו םורמ ןכוש אנא
 םדא ןּכ יניעבו ךיניעּב ןח אצמל רוהט בל יל ןת , תיוא רשא לארשי םרכּכ
 ךיתורמאּב רשא םענ יכרד ןיבהל ילע ךרוא אנ חלש , קדצ ילגעמּב תבללו
 יִתֹוא עּודָיְו לֵב בְשַה ללהתמה ללהתי תאזּב םא יכ, : ךאיבנ וזח רשאכ

 לע תוערו הוחא לט דרת ןכ ןויצ--יררה לע דריש ןומרח לטכ '*,'ד םִאְנ

 ץמש ינזא החקל ןויצ רישמ יכ ןויצ יררושמ םע רמאו ,דחא יונל ונייהו ךמע

 : הלאה םירבדה תא---והנמ
 ּונָל דָחֶא לא יִּכ ּונְחַנ דָחֶא םַע
 {ּונרקִנ ג דָחֶא רֹוּב תֶבְקמִמּו
 ּונָּתִא הָתָפְׂשּו תַמַא הָרֹּת םַג
 נְַׁשְקִנ הָלֵא בָהָו תֹותֹובֲעַבּ
 נֵרְׁשקְמִה הָוַ שְלּׁשָמַה טּוחָּ
 ּוננֵקְזבּוּוניֵרְָנּב חַטָּב ֹוכָׁשִ

 חומשל יתרוק לצּב ואֹּב רשא םיפסאנה לכ לע לעממ ותכרּב ידש חלשי
 ,םולשב ימע תא ךרבי ולש םולשהש ימו ינחֹּכ
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 ,הוצמ"רבל השרד
 ,יקסוואכאלאמ ללה תאמ

 ! יתוברו ירֹומו ירוה

 יל ואלמ םויהו יתדלה םוי אוה םויה יכ ,יל אוה לופכ גח הזה םויה

 ינניא ,יתורחש ימי ולחהו יתורענ ימי ולכ הזה םויבו ,הנש הרׂשע שלש

 רבד לכל הנמא ,יתובר ,םכמ דחאכו ,ןינמה ןמ שיא ּפא יכ ,רענ דוע
 ,השורקבש

 הצופנה הלודנח הדונאה לא התעמ ינא רבחו הניכשה יפנכ תחת סנכא םויה
 דחא לאב תחא הנומאו ,הירבה לכ תא ץבקת תחא תד רׁשא תוצראה לכב
 | ,לארׂשי םעל - רחא םעל הינב לכ תא רבחת

 אטחו הנשמ לכ דעבו ,ילע יבא לׁש ותוירחא התיה הזה םויה דע
 יבאו ,ילע יתוירחא האלהו הזה םויהמו ,יׁשנע תא אוה אׂשנ ,יתישעש

 ילע ,ןכ !'הולש ושנעמ ינרטּפש ףורב! הכרבה תא הבר החמשב רבי

 תא יה הוצ רֶׁשא ,םיטפשמהו םיקחה לכ תא רומְׁשֹל ,לארׂשיב שיא רותב

 ,לארׂשי ומע
 שיאל יתייהנ יכ ,דאמ יתחמׂש .יברקב הארי החמׂש ואב ןכ לעו

 ןפ ,דאמ יתארו ,םילודנה דחאכ יהלא תא דבעל לכואו תוצמב ביחה
 דליכו ,הלאב יתיסנ אלו ריעצ  ינדוע יכנאו ?ןיבי יּמ תואינש יכ ,הגשא
 לופי ןפ דחפיו ארי ,ץראה לע ולגר ףכ גיצהל דוע הסנ אֹל רׂשא ןמק
 לב לע ףירדמו הרומ דוע יל םג ׁשֹורד ןכ ,וכילומ ידיב קזחהל וילעו ץראל
 םילשכמה ובר המו .םיחה ףרדב העטאו לשכא לב9 סעשו רעצ

 | !םישקעמהו
 םתא ,יתוא םתממורו םתלדג םתא !ימאו יבא , םירקיה ירוה ןכ לעו

 םתא ,הנש הרׂשע שלש הז ,יח ינא רׁשֹא םימיה לכ ילע םכיניע םתמׂש
 למע תוליל המכ ,םכיניע תבבכ יתוא םתרמש ,הבומ בור ילע םתעפשה
 םכתבהאב םתאו ,םכחור תא יתררמו יתבצעה םימעפ המכ ,ידי לע םכל ונמ
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 יכ ,וארת םאו ;ודבע הֶׁשֹמ תרותו 'ה יקח תא יתוא םתדמלו יכרד יפ לע
 ,ואנתת אלה ,וחמׂשת אלה ,ירפ ווׂשֹע םכחרטו םכלמעו קירל םתערז אֹל
 תובומה לכ דעב םכל ביִׁשא ףיאו םכינפל ףכא המבו ,יב וראפתת אלה
 לב רעּב הרות םכל ביִׁשהֹל יב ןיא רובדה םגו לכ ןיא ידיב ןה ? םידסחהו
 רשיהו בומה תא יתוׂשעב םא יכ ,יתדותב וצפחת אֹל אלה םתא ףא ,םכלעפמ
 ,ואובי םימיל םג ילע תוחוקפ םכיניע אנ הנייהת ןכל ,םדאו םיהלא יניעב
 בוטה קר תוׂשעל ץמאתא יכנאו ,םכתצעו םכתרזע יל השורד דֹוע יכ
 ןטאנ ידוהי היהא ,םתא הב וכלת רֶׁשֹא ףרדב רחבאו םכיניעב רׁשֹיהו
 ,רשֹו רֶׁשֹכ תויחל ץמאתאו ,יתנומאו יתד ,יתרותל ,יתפׂשלו יצראל ,ימעל
 !םירקיה יתובא ,םתצפח הלאב יב

 לכמ תחנ וארת יכ ,ימאו יבא ,םכימי תא 'ה ךיראי יכ ,הלפת ינאו
 לע ,םימש תכרב ,ףתכרב אנ קרה !םׁשה אנא .,ינא םג םכותבו םכינב
 ,תוליצאו תואירבב ,םיבוט םייחב םכרב ,החלצהו רשעב םכרב { ירומו ירוה
 ,בומ לכו ןדעו גנעּב הולׁשו םולשב םכרב

 ,יתוברל ,יתחפשמ סלכלו יתויחאלו יחאל ףתכרב תא !ילא אנ חלש
 ,הוב ללפתמה ׁשֹווקה להקה לכל ףהכרב תא אנ קרה ,יכירדמו ילהנמל
 בישהו םלוע םעל םלוע תעוׁשי ,ףתְעּוׁשי תא 'ה ,חלש ,לארׂשי ךמע לכלו

 הרהמב הלונס םעל הלּואנהו העושיה ,ףמש ירכז ףינבל ףתלחנ תא

 , ןמא ,ונימיב
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 הוצמ-רּבל השרד

 יקסוואכאלאמ ללה תאמ

 ,םידגכנ םינודאו םירקיה יתובא
 ,יתחפשמ לכו םירקיה ירוהל בומ םוו יל אוה ׁשדוק םוי הזה םויה

 ,רחא שיאל יתכפהנ הוה םויב ,ּתֹנׁש הרׂשע שלש יל ואלמ הוה םויב
 הבנׂשנ רתויה הפוקתה האב הוה םויב ,לארׂשיּב ׁשיאל ןמק רענמ יתייהנ
 לב תא רמׁשל ילעו ,שיא םא יכ רענ רוע ינניא ,ייח ימיּב הרקי רתויהו
 תא ירוה ואׂשֹנ הוה םויה דע :הׁשֹמ דיב 'ה הוצ רֶׁשא םיטפשמהו םיקחה

 ילעו ,יאמח לבסאו ינוע אשא ידבל י-:א האלהו הזה םויה ןמו ,יתואטח

 ,יׂשעמ לע ןוּבשחו ןיד תתל
 הבוחה תֹא ירכזב יננה דהחפנו שערנ !יב ואובי דחפו הארי ,'יוה

 ,תרחא ץראל ויבא תיבמו וצראמ ףלוהכ יננה ,התוׂשעל ילע רֶׁשֹא ,הלודנה
 יע התע ןךמותו רע ןיאב הירכנ ץראב תעה יעגפ םע םחלהל וילעו

 םיבומה יׂשעמ ,ישפנל ינא ןודא יכ ,הרשי ףרדב תכלל יׂשעמ תתא בימיהל

 רוחבל ,ערּב סאמלו בומב רוחיל ילע ינוקיחרי םיערה יׂשעמו ינוברקי

 אוצמל ידבל ילע !ױה ;עׁשרב ץוקלו קדצב רחבל ,תומב לחבלו םייחב

 ןכ לעו !ידש רסומ אׂשא ידבל עשרא םאו ,ירׁשא קדצא םא ,םייחב ףרד
 טומ המחלמב ןכה דומעל ,ןגמו קׁשֹנ ילע תאׂשל ,אבצ שיאב ץלחהל ילע
 ילֲע רׁשֹא תוצמהו ,יניע ןיב רֶׁשֹא תופמוסה ,וחצנלו וילע רבנלּו ערה ירצי

 ,אמחה אוה ארונה ביאהמ יתוא רומשל ,יל הרחסו הנצכ הנה ,ןתוׂשעל
 טבב לארׂשי יהלא 'ה תא הבהאל  ינוריכי תופמומה ;יחתפל ץברי רׁשא
 לע םתוחכ םיתמש ,ידי לע תואל םיתרשק ,ידאמ לכבו ישפנ לכבו יבבל



 69 רענדער רענאקירעמא-שידיא רעד

 ויתוצמו ויקחו וימפשמ תא רומׁשל דימת יניע דגנל 'ה תא יתיוׁשֹו יבל
 ,םהירמושל םה םייח יכ

 םתיׂשע רשא לכ תא דאמ תערוי ישפנ !םירקיה יתובא , םתא התעו

 לב רעב דאמ םכתא ריקומו ריכמ יננה ;התע דע םחרמ יחג םוימ ידמע
 חבומ לע םתברקה םכשפנ תא ןילע םתלטג רֶׁשא ,םידסחהו תובוטה
 יפ לע יתוא םהכרדה ,ינעמל םתיׂשע םכתלכיב רֶׁשֹא לכ ,ילא םכתבהא
 םירואנ םירומ ינעמל םתרכׂש ,בומב רוחבל יתוא םתדמל .,'ד תוצמב יכרד
 ,הבומל םימיה לכ ילע םתמׂש םכיניע ,ונׁשרק תפׂשו 'ה תרות ינדמלל
 לע םתסח אֹל ,םכילע היה ירוסחמ לכו םתשבלה ,םתלענה ,יתוא םתלכאה
 םתממרו םתלדג ,יבלל המכח איבא יכ ,ידעב תואמל םילקש םתרזפו םכפסכ
 .בומ םויב םכנבב וחמׂשת התע ,יב ושובת אל ,לאל תודוה ,התעו יתוא
 הדונאה לא יתסנכנ םויהו יתוא תדלה םוי םג אוה םויה יכ ,ונל לופכה
 הרקיה הדוגאהל התע ינא רבח .הנוכת לארׂשי םֹׁשֹב רשא הׁשודקה
 ירבה םע דחי םיגהנמהו םיטפשמה לכ תא רמשל ילעו ,תאזה תילארׂשיה

 ,לארׂשי ינב
 ידוהי היחא יכ ,םורמ יהלאל עבשאו םורמל יפכ אׂשֹא הנה התעו

 רע םב קיזחאו ייח ימי לכ רבע תפש יתפׂשלו יתנומאל , יתדלו ימעל ןמאנ
 ,םימבו ׁשאב אבא ונתד ןעמל .חצנל יניע רגסא דע , ןורחאה ימד ףטנ
 ץמאתא ןכ ,דחא לאב םתנומא רעב תומל וקחׂש רֶׁשֹא ,םישודקה וניתובאכ
 רקי רֹׁשֹא לכ יל היהי רקי .יתדו יתנומא רפכ יח תא תתל יכנא םג

 היהת ישפנו ,השודקה ּונתְפׂשֹלו ונצרא ןויצל םינותנ ויהי יבלו ישפנ ,ימעל
 ,לארשי םעב ,תומואה לכמ הי רחב הבש ,המואה ׁשפנב הרושק

 םהל ות ,םירקיה ימאלו יבאל ,יתובאל ףתכרב אנ חלש ,'ה אנא

 יחאל ףתכרב אנ קרה ,םהיתולאשמ לכ תא אלמו םהימי ףראה ,רשאו רֶׁשֲע

 להקה לכלו ירומלו ילהנמל ףתכרב אנ קרה ,יתחפשמ לכלו יתויחאלו
 השורקהצ ונצראל ימיב םצנק ,ונמע לכל ףֵתעוׁשֹי תא חֹלֹׁשֹו ,הוה ׁשֹודקה
 ,ןמא ,םולשב לארׂשי ףמע תא ךרבו
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 ,הוצמ רּבל השרד
 , םפיליהפּפ ,י תאמ

 ,יערוימּו יפולא ,דּבכנה ירומ ,םירקיה ירֹוה
 רבח תויהל ילע לּבקל ּונוצ ּוניקלא 'הו ,םויה יכנא הנש הרׂשע שלש ןּב

 ירבדּכ ,תווצמהו הרותה לֹוע תא םויה ימכש לע סימעהל , רחבנה ומעל
 ,"תווצמל הרׂשע שלש ןב, :ל"ז ּונימכח

 לע םּושלּו ,יעורז לע רושקל איה ,םיקל ילע רֵׁשֹא הנושארה הוצמה
 ואיציהּב ,םיּברה וידסח תאו ויתובומ תא ּונֹל תוריכזמה ןיליפתה תא יִׁשאֹר
 ,םידבע תיּבמ םירצממ וניתובא תא

 תֹופידרּו תֹורצ ,תּודידנּו ץחל תֹונׁש ,הנש תֹואמ עבראו םיפלא תשלשכ
 םיּוניִע ןה היתֹועבמ רׁשא הכרא תלשלש .,ןּב ,יֹוגל לארׂשי היה זאמ ,ּורבע ;

 המ ,יונל ּונייה זאמ ּונֹמֲע ימי ירבד ןה ,תֹוערו תֹוּבר תֹורצו ,םירמו םישק
 'וכו ּוניֵלְע דמע דבלּב דחא אֹלְׁשי :רמאל ,הדגאה לעּב ירבד ונמאנ

 אלמ קרפו קרפ לכ !םׁש אצמת הֹמּו ,ּונמֲע ימי ירבדמ דמלו אצ
 רשא םומיטו ,םוניספסא ,םכוימנא ,בירחנס ,רצנדכובנכ ,םיצירע םיוג יכלממ
 םוחבמ ,םונרה ,ונמע ינבמ ירחבמ תאצחבטל ּואיצֹוו ,הפ לכּב לארׂשי תא ולכא
 ,ןוהליד תכ לכו ףעצסנאדעיבאפ ,רעקקעטש ,אדאמאווקראט ,ןמה ,הלמח ילּב
 ףא ,םימשה תחּתמ ּונמׁש תא תֹוחמלו ,ונמע תא ׁשֹרְׁשֹמ רקעל רימּת וצפח
 תא ריפמו ,ימּת ּונילע ֹותרבאּב ףסי ןשיי אלו םּוני אל רשא לארׂשי רמֹוׁש
 הללקמ עשרה םעלּב תללק תא 'ה ףפה רשאכו ,ּונילֲע םימקה וניביֹוא תצע
 לֹּב תורמל תאזלו ;םהה םיצירעה תֹובְׁשחֹמ תא דימּת אּוה ריפמ ןּכ ,הכרבל
 ױ ונדוע לדהו ןטקה םעה ,תע לכּכ ּונילֲע ּורבע רׁשֹא תוקוצמהו תואלתה
 השרח הנרוע ותוקתו ,הּתִע ֹוחֹּכ וא וחככו ,ןתיא עלסב קצומו קזח ,םיקו
 הנה רשא ויתֹורעת תא םיבר תּב רעשב עידֹוהל ּוהררוע ֹוחּור ץמאו ,ֹומִע
 תויכוה יווׁש ,תּוריחה :המה אלה ,םהילע תנעשנ לבּתה רֹׁשֹא ףותה ידּומע
 ,םֹולׁשהְו תמאה ,שיא לכל

 !הלאה תולמה הנעיבת רֹׁשֹא תֹועידיה ןה ּובגֹׂשְנ המו ּואר המ !חאה

 יננה ,האלהו םֹויהמ יִּב יתעדב ,טהלת םילחג ישנו ,יברקּכ האגתּת יחּורו
 תא רואל איצוהליזאמ םלנגד תא אׂשונה-ימעל רוזעלו ,ינא םנ קלח תחקל
 ,הלאה תודבכנה תועידיה

 חהטעמ היכרדבו לבתה תֹוכילהֹּב יתעידו ,ךרו דֹוע יכנא םימיל ריעצ
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 רועל יצלח רבגכ יתרזאו ,זע לכּכ יברקּב ררועתּת יׁשפנ תאז לכב , דאמ
 ימע תדּועת תאז יכ ,לבתה ימע לכל ,הלאה תֹועידיה רֹוא יוק תא ץיפהל ימעל

 ,תומוצעה תופידרה ףֹותֹּב נטע תמוקת תדיח יִּכ ,יל דינה בֹומה ירֹומ
 ּואלנ לארׂשי ימכחכ םימעה ימכחכ רׁשאו ,זאמ ולבס רֶׁשא תֹוארֹונה תיירזכאהי
 םיביתכה םידחאה םירבדב רבד רֶׁשפ אצמל לכּונ הלקנ לע ,הנורתּפ אצמל
 ,תאזה הרֹותה איה המ !'ה תרות 'ָךיִפֹּב 'ה תרות היהת ןעמל , ןיליפתה תשרּפּב
 תא בהאל .םיבערל םחל תתל ,דסחו הקדצ תֹושעל ונדמלת איה ?ּונדמלת המו
 ידיּב ףומתלו םותיה תא ןנוחל ,ןויבאה ןימיל דומעלו ,ינעה תא רזעל ,רגה
 תמאה ףרדּב תכלל ּונדמלת איה ,שיא לכל טּפשמּו קדצ תֹוׂשעלו ,הנמלאה
 םעה ,אּוה ןּכ םנמא .םולׁש ףודרלו תמאה בהאל ,םייחהו רׁשאֹה ,בוטהו
 םיקי ןּכ ץראה לע םימשה ימיכו ,דעל ףוסי אל ,הלאכ םיטּפׁשמּב רשאמה
 | ,דעל ֹומְׁש ןוכיו חצנל

 יל ּואלמ יּכ תערל דאמ הלודג ישפנ תוצילעו ,הּבר יתחמׂש ,תאזל יא
 תא ימע ינב םע דחי תאׂשלו , םישנא ןיִּב ׁשיאֹל תויהל ,הנש הרׂשע שלש םויה
 ,םישנאו םיקלאל יתבֹח תא תֹואלמלּו תווצמהו הרֹוּתה לֹוׁע

 םירבדה תא רימת רכזא יעֹורְז לעו ישאר לע ןיליפתה תא ימוׂשּב
 ,םירצמ ץראמ ונתֹלּואְנ תא ּונל םיריכומח ,ןהּכ רֶׁשֹא תושרּפהב םיבותכה
 ,הלנס םעל ּונתֹוא תֹוׂשֲעל ינס רה לע ּונל תֹונותנה תווצמהו הרותה תאו
 ,םיֹוג רֹואֹל ונתויהל

 הרשי הלסמ יל לֹוסל ינפל רׁשא הׁשקה הדֹובעה ,ינממ רוומ אֹל
 םיבצנ םיבר םילשכמ יּכ יתעדי םג יתעדי !לא - תיּב הֹלֹועה ףרדה לא אבל
 תכלל ,רסומהו המכחה ףרד ,הבֹומה ףרדה ןמ ינתוטהל ,הז יכרד לע ינפל
 היהי בומה 'הו ,זוע לכּב םדגנ םמֹוקתהל יננה ןֹוכנ לבא ,תולקלקע תֹוחרא
 , םתותיחׁשּב לפא לבל הרּובנּו ץמֹוא יל ףיסֹויו , ירזעּב

 בֹומה ינֹוצר לעו תאוה הועה יתְקֹוׁשּת לע םג יִּכ עדא עודי םנמאה
 רימּת יתבוח תא תֹואלמל ,ינורֹוה רֶׁשא ,םירקיה יתֹובאֹל תֹודֹוהל ילע ,הזה
 תעּבּו ,הרֹוהט הבהאּכ 'ה תא דֹובעל ינודמלו ,הצפח ׁשפנּכ ,םדאו םיקלאל
 םהל הנתנ אל ,םשפנ יבוהא םהינב ,ּונל ףרט איצמהל .הּברה םתדֹובע רׁשא
 ליעֹוהל םידמלמ ,םיליכׂשמ םירֹומ יל ּורכֹׂשי ,ֹותרֹותו 'ה יכרד תא ּונֹל תֹורֹוהְל
 םתדֹובע ירּפ ירּוכּב המה הלא הנהו ,דסח תרֹותו ,לּכׂשה רסּומ יּבלּב תעטלי

 םתא .םכל םנו ,ול היהי ןוצרל יּכ הוקאו ,'ה ינפל התע יתאבה רֵׁשֹא
 , םידּבכנה ינודא
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 הוצמ רּבל השרד
 .םּפיליהּפ ,פ ,י תאמ

 יחובא ינֹזאַּב ,םידחַא םירבד רּכדל ,םירקיה ינודא , ָאנ ינושרה

 רע יתויה םוימ ,ידמע ושֲע רשא תובוטה לכ לע םהל תודוהל , םיבומה

 העיגהו ,דעומה רחא רבכ יכ יתעדי יכ ,דאמ ילמּב רצקא .הוה םויה

 בומ לע ךַא { יניעּב אוה לק רבד אל ארוּבצד אחרמו , התיּבה בושל תעה

 רע רפסמ יעגר וכחּת הבידנ חורבו , רצקת אֹל םכחור יכ ,ןעשא םכבבל

 .ירבד תא יתולכ

 , םירקיה ירוה

 יניע ואר תעמ ,םתינמ הבר הרובעו למע תונש ,הנש הרשע שלש

 ילֹּב הבהאּב } םימיה לכ םתלמע ירשאו יתחלצה דעּב }שמשה רוא תא

 אֹל הדובעו למע לכ }הנה רע יתאּב יכ דע יתוא םתממורו םתלדנ םירצמ

 םכיניעמ םכתנש דדתו ישרע לצא םכתבשּב םכל ונמ למע תוליל המכ .םכמ ודבכ

 ימי המכ ? םכיתועורזמ יתוא תחקל םכתא הדיחפה הלחמ לכ רשא תעּב

 { םכמ ינפמחל ינּפ לע ףחרמ ןוסא יכ םכבשחּב םכילע ורבע ןוגיו האלּת

 תישע רשא בוטה לכ לע ,רקיה יבא ,ךל תודוהל ידי לאל שיה ,הנה

 4 הלאה םימיה לכּב , ךילע ירוסחמ לכ םושלו ינלכלכל , ידמע

 רשא ,ילע ךילומגת לכ לע ,הרקיה ימא ,ךל תודוהל לכוא לוכיה

 ינדמלתו ,ידעצ ירמשתו ,דימת ילע ךיניע ימישתו ,יניתבהא ךיניע תבבכ
 ?בוטה ךרדּכ תכלל

 יכ ,"'ה ינא --- וארית ויבאו ומא שיא, קוסּפה לע ושרד ליז ונימבח

 וידסחּב אוה ןה !םהירבד ונמאנ המו , םיקלאכ וירוה תא דבכל םדא ביח

 םכתבהאּב ,םירקיה ירוה םתאו ,הכ דע ינעינהו ינמיקו ינייח ,  םיּכרה

 .ער לכ ילא הנאי לבל דימת םתייה ישארל םירמוש , הכרה
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 תודוהלו התע םכל יבבל ישחר תא עיּבהמ יחורב רוצע לכוא אל , ןבל

 דוע רשאו ,הוה םויה דע יתויה םוימ ידמע םתישע רשא בוטה לכ לע םפל

 .םיאּבה םימיל ינעמל תושעל היוטנ םכדי

 םכילוטנת תא םכל יבישה ןעמל אֹלו ,יתדותּכ וצּפחה אל יכ עדא ערי

 הבהא ,הרוהט הבהא איה ילא םכתבהַא יכ ,הלא לב תא ידמע םתישע ,ילע

 רשֲא שיאל יתייהו לדגא יכ ,אוה םכצפחו םכעשי לכו ,רבדּב היולת הניאש

 , םישנאו םיקלא ורַאּפתי יּב

 םויהמו ,םירקיה יתובא ,םכלו יל החלצהו רשא איבי דיתעה יכ ,הוקנ

 לכ ,יבבל ימלת לע העמרּב םתערז רשא םכערז תא הנרּב ורצקת האלהו

 , הלאה םינשה הרשע שלש

 רּבל יתֹויה םויל ,םויה ויתוכרּכו םכנּב תורות תא ןוצרּכ ָאנ ולּבק

 .הנש הרשע שלש הו םיניע ןוילכּב םתיפצו םתיכח ול רשא םויה , הוצמ

 ,םאו ;םכדננ יתיוע רשא לכ לע יל וחלס ,ירוענ תאטח לע יל וחלס

 רשא לינה יעמדּב וחמי ,ןוגי יעמד דירוהל םכל יתוּבסה ,'ירוענ יכרדּב

 . התע םכיניעּב וססונתי

 לאלו ,םכל הֹּבר הבהא התע אלמ יּבל יכ , םירקיה יתובַא ,אנ ואר

 םכל םירקיה ,יתויחאו יחַא ,םכינּב ימי , םכימי ךיראי יכ ןנחתא בומה

 ערז ויהי םכינב יכ הניארת םכיניעו , בומהו תמאה ךרדּב ינכירדיו ,דאמ

 םכתטגמ איה תאז ךא תאז יכ ,םדאו םיקלא יניֵעּב םיבוט ויהיו , 'ה יכורּב

 , םימיה לּכ
 ,ןמא
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 הוצמ"רּבל השרד
 , ןיאד םהרבא תאמ

 ;יבהֹואו יבֹורק ,םירקיה ירֹוה
 לֹּכ ףשמבו ,תומדא ילע רֹוא יתיאר תע הנש הרׂשע שלש יל הז

 , םיבוהא םירֹוה ,ילע םכיתובשחמ לּכ ויה תאוה תעה
 יתֹורלי ימי לע התע טיבמ יננה ,הדֹותו החמׂש אלמ בלּכ ,םנמא

 םירוח ,ידמע םתיׂשע -ׁשא דסחהו בֹומה לּכ תא ינֹורכז לע תֹולעב ּופלחֹׁש
 רשא הינמחר םא לׁש תֹוחֹוקּפ םיניעמ ּורהז רֶׁשֹא םימי ;ּורבע םימיּב ,םירקי

 תרועּב יתיח ליבש תא ּוריאֹה רֶׁשֹא םימי ןהלמחו הבהאּכ ירחא הטיּכה
 רׁשֲא האלתהו למעה לֹּכ תא הניבא הֹּתֹע .ליעֹוהְל דמלמו הרֹומ בא
 תֹוליל המכ !םכל יתובסה הבארו ןֹוגי המּכ .הֹּתִע רעו זאמ ירּובע םכיאצמ
 ! םירקי םירֹוה ,םכל יתינמ הנאד ימיו למע

 ךליה לדנו ;הּתע ּורבעו ופלח ילבה יח ימימ הנׁש הרׂשע שלש
 שיאל :רמֹולֹּכ ,"הוצמ רּבלל יתישענ םֹויהְו ,לארׂשי תד יקח יפל שיאל יהיו
 ,לארׂשי ינבמ רחאכ הוצמהּו הרֹוּתה לֹועּב ףֹוׁשמל יתינמנו ,ימצע ינפּב
 רובעל הּתֹע ינפל הֶׁשֹובכ השדח ךרדו יונש תילכת הֹּתִע ּונתֹשֹי ייח יכרד
 ,הׂשעמ רֹּב שיאל יתיהנ האלהו םֹויהמו }םדאה דחאכ םייחה לֹועֹּכ תאשלו

 יטבל חּור לכל התע ֹומֹל ּופֹועי ,תֹודלי ינוימד ,םינׁשּב ףר ינדֹוע יִּכ ףא
 םהיתוגאד ,םהיתֹואצֹותו םהיתֹובֹוח לֹּכ םֶע םיישעמה םייחהו .דֹוע ילא בּוׁש
 יקוצמ ילע ּובּוסי םג .השקה םּפכא תא ילע יקיעיו ֹומלֹּכ ּופיקי םהיתוקתו
 | , . ,םהילּוׁשכמ לֹּכ םע םייחה

 םישקה םייחה תמחלמּכ יתרזעל םּקי ימ ?יל רצּב ימע דֹומעי ימו
 תאמחהו ןועה רבֹּכ תות לֹוּפא אֹל יּכ עקתי ידיל ימ ?ינפל םידיתעה
 ,לארׂשי יחֹולאב הקזחה יתוקתו ינוחמב אל םא ייח חתּפל םיצבּורה

 ?יתרצ תעּב יִתֹוא הנועה לאל תאזּכ תעּב ללּפתא המו
 אסּכ לע המלש תֹולעֹּב יּכ םיבותכב יונׁשו םיאיבנּב בּותֹּכ הז רבד

 המ לאש" :רמאו ,הלילה םֹולחּכ 'ה וילא הארנ זא לארׂשיּב הכולמה
 ".ףל ןּתא

 .לאש ךא ,רֹובֹּכ ֹוא רֶׁשֹוע ,םימי תכירא ונממ לאׁש אֹל ףלמה המלשו
 ."ערל בֹוט ןיִּב ןיבהל ןֹובו םכח בל,

 ןּתיו ;הוח רבדה תא ףא המלש לאׁש יּכ ינדא יניֵעּב רבדה בטייו
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 הנהכ רֹועְו דֹובכ םג רׁשֹוע םג ,ונממ המלש לאש אל רשא תא םג ול
 , הנהכו

 בֹומ ןיּב לידבהל ןֹובֹו םכח בל יל תתל 'הל הֹּתִע ללּפתא ינא םנו
 .תולקלקע תֹוחראב םואמלו הרשיהו הבוטה ףרדּב רוחבל עדא ןעמל ,ערל
 רֹואמה תא תֹוארל קדצ ילגעמּב תכלל לּכׂשהו הניּב הער ףתאמ יננחו
 רחֹּב רׁשֹא ,הלּוגמ םע ,ֹומעו ֹותדל ןמאנ ירבע תֹויהלו ׁשֹודקֹה ונתרֹותבש
 רשא לארׂשי ילֹודנמ דחאּכ הניבּו המכח חור יּב תתנו .םימעה לּכמ ֹוּב
 תֹולֹורג ינא םג תֹושע לבּוא ןעמל .ּונמעל םימיה ירבד חול לע תּורח םמש
 ,םהֹומּכ ,לארׂשי תד ,יתדו יצרא ,ימע דעּב תואלפנו

 בשחתהלו ותרֹותו לארׂשי םעל ןמאנ ׁשיא ינא םג היהא יּכ ןֹוצֹר יהיו
 ,םֹולׁשהְו תמאה ךרדּב ךֵלֹוה רׁשֹי שיאל ןּכ לע

 ןעמל השודקה ףתרֹוּה יקח תא רֹומׁשֹל זו חֹּכ יל ןּה ,לאה אנא
 הכלממל ןמאנ חרוא םג תֹויהלו : דחי םג הׂשעמבו םשּכ ירבע שיא היהא
 ,יתרוגמ ץרא ,תירּבה תֹוצרא

 םימיענה ירֹוה יּב ומלכי אל ןעמל םייח תֹונֹׁשּו םימי ףרֹוא יל ןּת
 ףרדּכ יִתֹוא ףנחלו לדגל םמדו םבלח ,םהייח בטימ תא ירעּב ּובירקה רֹׁשֹא

 ,םימיה לכ תאז םתוקת אנ בזכת לאו הרׁשי

 תבומל ילע םכיניע םתחקּפ רֶׁשא ,םירשו םיבּוהא םירֹוה ,םתאו
 תֹוארל םכתוקתּב .הֹּהִע דעו ימאו יבא יארק םֹוימ ,לּכשהו עדמ  ינודמלתו
 םילמ יד ןיא יִּכ ;הלהת הימּוד ,ידמחמ ,םכל - לבתב חלצומּו רשאמ יתוא

 ,הכ רע ידמע םתיׂשֲע רֶׁשֹא דסחהו בֹומה דעּכ םכל תֹודֹוהְל יפּב

 םכל םלשל יחֹּכ יצמאמ לכּב לדתׁשא יּכ הנמאנ םכחיטבא תאז ףא
 רֶׁשאֹּכ ,יִּכרִד תא 'ה תֹוצֹרּב ,םכל בישא םכלומגכו , בֹומה םכלעּפכ

 אלמב תֹויהל יִתֹוא םתצפח רׁשאֹּכ םימּה ףרדּב ףלֹוה שיאל היהאו לדגא
 ,הלמה ןבּומ

 יתיועה רׁשיו יִתיִנׁש םאו ,ירּוענ תֹואמח תא ,יריקי ,יל אנ ּוחֹלס םג

 ףרֹוא תואבצה יהֹלא םכל ףיסֹוװ ;םכּכל בֹוטֹּב יל ּוחלס אנא - םכדגנ
 ,הלס בֹוט לכּב םכתא ףרבי ,הבֹומ הבׂשו םימי

 ׁשפנ חמׂש ןּב היהא ןעמל יּבל תא קזחל םימׁשּבׁש וניבא אנ לאוו
 ,ןמא ,ץראה ברקּב הכרבלו ,יתרוכמ ץראל דּבכנ חרזאו ויבֹורקּו וירֹוה
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 הוצמ-רּבל השרד
 ,רעטלאהכוב הדוהי תאמ

 ! םידּבכנה םיאורקה לכו םימיענ םירידי ,םירקיה ירוה
 םיגנוח וננהׁש *הוצמ רֹּבכ  גהה תרקי ד"ע רּבדְל םויה ירבד תתפּכ

 הרגנ יתדות ישגר םכל עיבהל םירקיה ירוה םכילא הנוּפ יננה ,ידובכל םויה
 םג יתערי--יתחמׂשּב קלח תחקל םיה ואֹּב רֶׁשֹא יריכמו יכהוא לכל אנ
 ,םויה רעו ידלוה םוימ ירובעּב םתאֹׂשֹנ רֶׁשֹא האלההו למעה לכ תא יתעדי
 טבלו ינשיבלהלו ינוזמ יל קיּפסהל הלילו םמוי דימת תֹוחוקְּפ ילע ויה םכיניע
 היהא ןעמל תורהיהו תרח יכרּכ לע יתוא םתממורו םתלדג ,המואמ יל רסחי
 חוחרא ינדמלל םיקהבומ םירומ ידי לע יתוא םתתנ ,םישנאו םיהלאל יוצר
 ינאו יתומצעּב ןמשכ ואּב רֶׁשֹא ויתוצמו םיהלא יקח ,קדצ יטּפשמ רׁשֹי
 ךע יבבל חול לע בותכ .ינורכזב םיקוקח הלאה םירבדה וראשי יכ הלפת
 אוה ןמל הרשיה ךררה יתוחנל םיניעל דימת יל ויהי רׁשאְו (ןורחאה ימוי
 תעּב הוצמ-רּבל יתייהו זנׁש הרשע שלש יל תאֹלמּב הזה םויה ןמל--האלהו
 הלורגה ףרדה תארקל ימצע תא ןיכהל ילעו .םייחה ןתפמ לע תודמוע ילנרׁש
 םנ תונטק ,תובר תולסמל היהו דרפי-הזח רדה --! ! ! םייחה ףרד--הכוראהו
 יברד לכ לע יניע םישל ילע לטומ אבהלו ןאכמו ,תוער םג תובוט ,תולודנ
 םימוצעהו םיּכרה לושכמ ירצו ףגנ ינכאּכ ו"ח לשבא לבל ילגר ידעצמו
 ורמל אל רׁשֲא םירוענה ינֹּב יכרד לע טרפבו ,לבתה יכרד לע םיצופנה
 תא בטיה ריכמו עדי יננה תאזכ תעל--היעגפו לבתה יכרד תעדל דוע
 םמחרב--םבוטּב וליעוה רֶׁשֹא םירקיה ירוה בבל תבדנב הנופצה הּכרה תלעותה
 ינפל ובלי רׁשא קדצ 'טפשמו םיהלא תעד ינדמלל ידמע םדסח בורבו
 תודוהל םעפה יתרמא םאו .הלילו םמוי ףרדה ינפל ריאהל ׁשֹא דומעכ דימת
 ףמ יתעדי הנה יל םתלמג רשא םככומ לכ לעכ (םינקזה ירוהו) ירוה םכל
 תובושה יפלא ףלא ינמ תחא לע ףא םכל םלשל ידי לאל ןיא יב יכרע
 ביאו ,יריּב ןיא החנמו םויה יננה ףרו ריעצ ןה--הכ רע ידמע םתיׂשעש
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 ןיאַּב ףא ! םירקיה (ירוה תוכאע ירוה םכינפ םדקא המּכו םכל ףכא המּב

 יפכ הרשיה ףרדּב תכלל םויהמ ילע לּבקמ יננה םויח תאזכ תוׂשעל ירי

 םכבל תולאשמ תואלמל ןוצר םכמ קיפא הלא ישעמּכ רֶׁשֹא יל םתירוהש

 ויכרדּב תכלל יד תא האריל םא יכ --? ינממ םילאוש םתא המ יכ--הבומל

 ,םייחה יכרד לכּב ישונאה ןימהל ליעומו בוט רבח תויהלו ויתוצמ רומשל

 --הז יליג תחמׂש םויב ׂשוׂשמ יתא םיחמׂשה ! םירקיה יערו יחא םתאו

 יליגכ תורענהו םירענהל ףא ,יתרבד םיׂשא ללכב םינבהו תובאה םכילא

 ,מרפּב גחה תׁשרפ רבדב רבדא
 תוטעמה םינשה --ייח תונשמ תונושארה הנש הרׂשע שלש ילע ורבע

 לרוג םג היהי ןכ רׁשאֹכ ןניאו רבעה םוהתּב ודרי ,חצנה םיב ולּפנ הנהה

 ,םיעגרה תצורמּנו ,--חצנה םיּב הנלופת תּואּבה םינׁשה םג יכ--תיאּבה םינשה

 םוקמ תונפל רבעל ףפהתי דיתעה םג ,םישדחהו תועבשה םימיה ,תועשה

 םימ םרזכ ןהמע תוכשמנה ןהיתובסמ ינפוא םע תואּבה םינשה ןעמל

 םיׂשעמו םירקמ לׁש תועבטב הכולׁשו הזוחא הכורא תלשלשכ וא ,םיריבּכ

 רימת אֹל יח לא תרות קרו ,הצק אוּכ דעו לבתה תאידּכ תלחּתמ םינוש

 .ןימיה ץק דע ףולחת אלו
 וניהלא 'ד ונל ןתנ רֶׁשֹא הרותה ףרע אוה בנשנו ריּבכ המ !חאה

 םנמאו -- !! דובכו רשוע הלאמׂשּב הנימיּב םימי ףרוא -- ! ואיבנ הֶׁשמ ידי לע

 ונתדמח ילכ רצואּב ּונתשורי הפי המו ּונלרוג םיענ המּו ונקלח בומ המ

 רוע לכ ונייהד 'הֹּב םיקיזחמל 'םייח ץעל, דימת התיהש יהשודקה ונתרות,

 האב הער וא יכ ורמֹׁש אל ותרותו 'ד תא ובועֹׁש תע לכּב ףא ,הֹּב וקיזחהש

 ,ואֹצי יחד לא יחדמו םהילע

 וריכת הלא ירבד םתעמש ירחא יכ !יערו יחא יתעדי םג יתעדי

 תאז לכבו }קדצו תמא ירבד לכ יכו יכח הגהי תמא ףא יכ תמאה תא

 םאו הצרמנ הלועפ יּבל לע םירּכדה ולעפי םא קּפשּב םכתיסי םכּבל דוע

 םישנא תוצמ ףא המה ירבד לכ יכ ירחא הצרנה תלעותה תא ישפנל ואיבי

 רֶׁשֹא םירבדה ףא המה םכינפל רּבדמ יננה רׁשא םירבדה לכ יכו ,הדמולמ

 תומרל ידכ הפ לע םיתדמל יכנאו ריינה לע םבתכ רֹׁשֹא רקיה ירומ ינדמל

 םוצ אוה יּפ יכ םיעמושה יּב ונימאי ןעמל םיניעה תא אמסלו תוירּבה תא
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 נשיא

 ירבד יכ ימצעּב ינא םכל הדותמו הדומ יננה כ"ע רשא--םצגק אוה יחורו
 ירומ יּפמ םירבדה יתדטל יכ ינא םג רמוא ינומכ םכֹומכּו ,םה יל אֹל הלא
 בטיממ ירוה ול ּומלֹׁש רשא רכׂשה רעּב ינעמל ריינה לע םבתכ רֹׁשֹא יברו
 הוה ףרדה לע היהת יתראפתו ׁשמֹמ יתלהת איה תאו ףא םלּואו ,םפסכ
 םג היהת תאו !יּכרו ירומ יל הרוה רֶׁשא תא תעדל רומׁשֹא ףא םא
 יּפמ ודמל רׁשא תא תעדל ורֵמֹׁשִי ףא םא םידוהיה וניחאמ דחא לכ תלהת
 םג הנה השידקה ונתרותו 'ד תעד ינפלא רשא הז ירומ םג יכ-!םהירומ
 יפמ אוה םג דמל ישא תא םא יכ ובלמ םירבדה הנהו הרה אל אּוה
 איה תאז ףא םנמאו !יח םיהלא תרות ירפוסו םירפס יפמו ויפלאמו וירומ
 וׁשריו ּודמלו ולּכק רֶׁשֹא הרותּכ םה םינימאמש ילארשי םע; ונמע לכ תלהת
 השמ ּונֹל הוצ הרות, בותכש ומכו ,שיא יּפמ שיא ּונל ּורסֿמ רשא םהיתובאמ
 הרוסמו ריּבכ לא ידימ ונל הנתנ השורקה ונתרות "בקעי תלהק השרומ
 אל םה םנ ונאיבנ ףא }ידׁש הוחמ יזוח ונאיבנ ידימ השֹורּפ םגו ּונל איה
 ולּק רֶׁשֹא לבתה יױג ראשכ םבלמ ורב רׁשא םמצע תרות ונל ורסמ
 יפמ םהל םג הרוסמה קר ּונֹל ורסמ וניאיבנ--,םיחישמּו םיאיבנ ידימ םתרות
 םהו הנמיה הלעמל ןיאש הֹובג לכ לע הֹובג םימר לכ לע םר .יח לא
 הרותה תא ּונחנא םג ןיבנ ןעמל ונל וׁשרפו וראֹּב םתניבו םתמכח םצועּב
 םא דצ לכמ בלענ היחא אֹל ןכ לעו ;ונתאמ לאוש 'ד המו ,איה המ
 קר יכו יחור ידילי םניא םכילא רּבדמ יננהש הלאה םירבדה יכ ילע ּורמאי
 תושעל רומשא ףא םא ץראּב רשואמ היהא זא ףא םנמאו ,המה ירומ ירבד
 הוחא םרוׁשאֹּב ףא םא רוא ךלא םרואל--ויתוצמו 'ד יקח יל הרוה רשא יּפכ
 ער לכ יל הנואי אֹל םשה רועֹּב זא יכ ,לאטׂש וא ןימי םהמ רוס יתלבל ילגר
 ,םלוע רעו התעמ ייח ימי לכ יניפדרי דסחו בוט או ,ילהאּב ברקי אֹל עגנו

 דחאו דחא לכ םויקו תבוטל קר ןניא ןתלעותו תֹוצמה תרימש םנמא
 יםעי רותּב ונמע תוימואלו ונמויק תקזחהל ּונל ודמעֹׁש ןה םג םא יכ טרפב
 הוה םויה דע ונעיגהו ּונמיִקְו וניחהֹׁש ןה קר ןה יכו ,הוה םויה רע ונתייחל
 רבכש רבוע ןמוה ףמׁשּכ תורידא תוכלממ וממו םױג ומה רבכ רׁשֹא תעּכ
 לע אוה בגׂשנו םורמ לארׂשי םע חּור םויה דוע-לבת ינּפ לעמ ןרכז חמינ
 תילבת םיאצומ ונאש םֹוקמּב יכ השודקה ונתרותל הריתי הבחו הלּונסה ידי
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 לכו ,ויח םּכרח לעו םעורז רׂשב ּומש רׁשא םימודק םימע ראש תרטמו
 גנעתהלו םירז ןוה רוּבצלו ׁשוכר ׁשֹוכרְל קרו ףא ויה םצפח ׂשוׂשמו םניעמ
 לארׂשי םע הנה-םלועה ןמ ולטבו ּורבע רבכ ןכנו ,הזה םלועה יגונעת לע
 תעיריּב קוחו ריּבכ חור ול ׁשּוכרְל ושפנ יתּב קוחל-חורּכ ןווחב ויניעמ לכ םש
 ונצראמ ּונילְג תעמ ,הער וניאר תונשב םגו ,'ד תרובעו השודקה ּונתֹרות
 לֹׁש םינורזה םימה ונשפנ לע ּורבֹע רֶׁשֹא ירחא םג ינתמדא לעמ ּונקחרתנו
 תועסמ--םינּכה תריזג--המועזה איציזיוקניאה תמקונ ברח-- ןדבאו גרה חצר
 אל םישנו ףט ואׂשנ אֹל םינקז ינּפ-תובברלו םיפלאל וניללח וברה רֶׁשֹא בלצה
 ּוחּבמנ ּוגרהנ ּונמע ינבמ םייקנ תושפנ המכ רפס ימּו הנמ ימ !הה-ולמח
 ריּבכ המ ךא--יוגמ לארׂשי ריחכהל ּורמא רֶׁשֹא םירזכאה םיוגה ידימ ּופרׂשנו
 םשפנ ּורסמ יכ ,רצ ול םתרצּכ םג ול דמע רׁשא לארׂשי םע חּור אוה
 ונגרוה ףילע יכ,-!"ףמש ׁשּודק לע םימבּו ׁשאּב ּונאבי--!"םשה  ׁשּודקִי לע
 תוכ םע-!הלהת הואנ ול הוכ םע הנה-!'החבט ןאצכ ּונבֹׁשחנ םויה לכ
 םע-םימעה לכ ריחּב "הלונס םעה, אּוה קר אּוה יכ ראּפתהל לכּוי קדצב
 .םֹומי לב םלועלּו דעל ןוכי רֶׁשֹא יחצנה

 "הוצמ רֹּבל" תויהל יתיכז ֹוּב רֶׁשֹא !הוה םֹויה דּככנ המ !תאול יא
 ילע ילּבקב יננה ץראּב רׁשּואמ המו-! יח לא ינב הלּוגפ םע תירבּב יתאֹּכּו
 תחת תוסחל ידּוהי שיא רותב יתובוח לכ תא ,םיפסאנה ירידי םכינפל תעכ
 לבּב הרמשלּו הדבעלו ישפנ לכּב הל ןמאנ תֹויהלו תּודהיהו תדה לגד
  יחוכ יבבל ץמאתו קוחת יכ םימשּכש ּוניהֹלא ףינפל ללּפתמ ינאו-ידֹואמ
 רֶׁשֹא ׁשֹדֹוקּב יכרד חילצמ אנ היה-םלש בבלבו תמאב ףדבעל יתושגרו
 תחמׂשל ףתרותלו ךינפל ןמאנ ראׁשא ןעמל יײח ימי לכ הילע ףלוה ינא
 .יתֹידֹודו ידֹוד יתויחאו יחא בל תחמׂשלו ,ּויחיִׁש םירקיה (ירוה תובאו) ירוה בל
 יתחמׂשּב קלח תחקל םויה הפ ידמע םיפסאנה ידידי לכ בל תחמׂשלו
 !ןמא-םלוע דעו התעמ ףיסֹוי ןכו 'ד ןתי הכ םנמא
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 הוצמ רַּבל
 , ץיוואניבאר ,ה תאמ

 ! םירקיה יעדוימּו יבֹורק ירֹומּו ירֹוה ינֹודַא
 יל אּוה רקיו ארֹוג הזה םויה . םֹויה םכינפל בצנ יננה הדערּו ליג ברּב

 .המדַאה ינַּפ לע יתייח רֶשֲא םיטעמה ייח ימי לּכמ
 םֹוו ,םניאו ּופלח ,ּורבע תּודליה ימי .הנש הרשע-שלש יל ּואֹלמ םֹויה

 שוחיו ויללעמ ירבע רענ ןנֹוכי םהּכ רׁשֲא םימיה ,עיגה תורחשה ימיל ןֹושארה
 , הצרַא לבּת ילע ואבצ ימי לכלּו הנקזהו תּורחּבה ימיל ויתודיתע

 ,יצרַאלּו ,ימעל ,יתדל ,יתנומאל ,'הל שדק ,יל אּוה שדק הזה םֹויִה
 ,הזה םֹויל ינעיגהו ינמיקו ינייחהש יתֹובַא יהלא תא ללהל יל אּוה םילולה שדק

 םישֶא ֹותֹואו ,הרוהמה הנומאהו תודהיה רתֹּכל יל היהי ,ןילפּתה רשק
 .חצנל קתני לּב רֹׂשֲא ץמאו קוח רשקל ישאר לע

 יּב ,יניע ןיִּב ישאר לעו יּבל רגנ ידי לע תֹואֹל ןילּפּתה תא רושקא
 ,יתרל ,יתנומאל םינותנּו םיאּושנ יּבלו יניע ,ירי ּויהו ,'הל ידי יתֹומירה הּתעמ
 .יצרַאלּו ,ימעל

 יב ,םתבהַאּב וירֹוה וילע ּוסכי ויעשּפ לּכ לע רׁשַא ,ךרו ריעצ דלי ינניא
 טּפשמּב אבוא רֹׁשֲא אוה יִנַא ינַאו ,שנֹועו הוצמ רב ,שיאל יתייהו יּתכפהנ
 , םיער םאו םיבֹוט םא יתֹולילע לּכ לע ןֹוּבשחו ןיד תתל ילעו ,ישעמ לע

 ינואטּב ישעמ לֹּכ תא םלפַאו ,יכרד לע יּבלו יניע םישָא הּתעמ , ןכל
 ,םכתדע לא אנ ינוחפס !אנָא ,םירקיה ינֹודַא םֹּתַאו . רׁשֹויהְו קדצה ,הנומאה
 שרק ויחו ישעמ תאו יּבל תא יּתשדקה יּכ ,שדקּב תרשל ,השודקה הדעה
 , םלֹוע םעל םֹלֹוע דבע ,םלֹועל היהא םכֹומּכ ינֹומּכו ,יצרַאלּו ימעל ,יתדל

 ,םולה רע ינתואיבה יּכ 'הל םֹּתַא םיכּורּב !םירקיהו םיבּוהַאה ירֹוה םּתַאו
 !םכלמע היה בר המ ,םֹויה דע ןטּבמ יחיג םֹוימ יתֹוא םּתלכסּו םתאשנ תֹוּבר
 רֶׁשֲא דע םכל םתינמ ,למע תֹולילו הרצ ימי המּכ !םכיתֹואּולּת וי ּוּבר המו
 , םֹויה ינֹומּכ הנש הרשע-שלש ןּב ,ריעצ שיאל יִתֹוא םתממֹורו םתלדג

 אל םכלמע יכ ;} חנמאנ םכחיטבא ּונעדּוימּו ּוניֵבֹורְק לכל אנ הדגנ ןכל
 אלמ ןֹורחַאה ימֹוי רע יּכ ,שרק םכיירּפּו הכרבל היהי םכיערז ךַא ,לעמ ראשי
 לכו ,יּבל חּול לעמ םיּברה םכידסח ןֹורכז חמי אלו ,שדקה יבֹוח תא אלמַא
 ,יתדל ,יתנומאל ,וירוהל ןמאנ ןּב ראשאו ,םכל היהא הדֹוּת-ריסא ייח ימי
 ---יצרַאלּו ימעל
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 , הוצמ"רבל השרד
 . "לאפ תאמ

 ! השודקה הדעו םירקיה ירוה

 ןדּפמ ויבָא לא ובושב יכ ,השודקה ונתרוּת ונל רפסת וניבָא בקעי תודא

 .הנשמתה המחלמה ,םדא תומדב ךאלמ ומִע קבאנ , ןענכ הצרַא תכלל םרַא

 לע ןוחצנה רזּכ תאוה המחלמהמ בקעי אצי ,רחשה תולעּכ יהיו ,הלילה לב

 הרומה םש ,"ל א רש י, םש ,ול ןתנ שדח םש ?ונוחצנ רכש היה המו ,ושאר

 תלסמּכ הכ דע ול ויהש תורחאה ויתומחלמּכ םג יכ ,הז ינפל וייח תורוק לע

 ,חצנמ אצי ןלכּב ,הלעמ יבאלמ םאו םישנַא םע םחלנש ויתומחלמּכ םייחה

 }ויצלח יאצוי ונל םג וניבָא בקעי ליחנה ,לארשי םש הוה רקיה םשה

 גל ונייה תעמ ,הנש יּפלַא ךשמּב ונחנַא םג יכ ,לארשי םע םיארקנ ונחנַא

 ונתנומא םויקו ונמויק דעּב . תומוצע תוכלממו םיּבר םיוג םע ונמחלנ ,םעו

 וניאנוש , םיחצונמ אלו םיחצנמ ונאצי וניתומחלמ לכמו , השודקה ונתרותו

 , םדק ימימ ונל היהש ונידמחמ לכי ,הדמחה תויכש לב ונממ וללש ונידנמו

 , תוערו תושק ,תוּבר תורזנּב ונל ורצהו ונשדק תיּב ובירחה , ונצראמ ונילגה

 שאב ונאּב ורובעּב רשא םשה ,לארשי םש ונממ לולשל םדיּב התלע אל בָא

 תא לבת יבשוי לכל רּפסי אלה יכ .םויה דע לוגדנ הזה רקיה םשב ,םימבו

 ולרתשה ץראה ימע לכ רשַא ,הזח םשה ללנּב ונלבס רשא תוארונה תופידרה

 רוע יכ ,םדיּב התלע אל המואמ לבַא ,ץראה ןמ ודיחכהל םתרובגו םחכ לכב

 ריע היהי אֹל לארשי םשה יכ הוקת לש םייח ,ןוחצנ לש םייח ,וננה םייח

 ,תרָאפתלו דובכל םא יכ ,הסלקלו ,הצמשל

 יתייהנ הנש הרשע שלש יל תאלמּב הוה םויה םלוא ,רענ יתייה הכ רע

 םויה ,השודקה ונתרות יײּפע וניוטצנש תווצמ ג"ירּתה לכּב ביוחמ ,לארשי שיאל

 םוחלל ישפנ לכבו יבבל לכּב ןיבנ יננחו , השידקה הדע ,םכתרבחב יתאַּב
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 לארשי םש ונממ לולשל ונילע םימקה לכ םע תערהו תדה תמחלמ םכמע דחיּב
 ארקהל יל בושחא תרָאּפתלו דובכל . תוינומדק םינשו םלוע ימימ ונל רקי
 ונוכנ רוע יב ,יתערי .רקשה תא תמאה ןוחצנ לע הרומה הזה םשּכ יכנא םג
 אל רוע יכ יתעדי ,הזה םשה ללגּכ ,ץראה לע ייח ימי ךשמּכ םיטפש יל
 העשר ישיעו םידז ונילע ומוקי דוע םעּפּכ םעּפכ יכ ,ירמנל המחלמה הלדח
 רוחא תגסל ינדיחפי אֹל זה רבדה לבַא ,ץ'ראה ןמ ונמויקו ונמש דיחכהל
 םירקיה ירוה יּבלּב ושירשה רֶׁשֲא הזעה הבהאה יכ ,המחלמה תוכרעמ ןמ
 םינודוה םימה לכ תוּככל ולכוי אֹל , תאזה הבהאה ,ונתדיתעלו םתדל ונמעל
 , םלועּבש

 ירוהל השודקה הדעה לכ אנ הדגנ יתדוּת תא תעכ שינא יּבל תוריקמ
 ,לארשי םע ונמעל שרוק תושגר יבבל ירתּכ לע תעטל הּברה וליעוהש םירקיה
 םוחלל ידיּב ירֹוה ונתנש ןייז ילכה םה הלאה תושגרהה .ונתדל הבחא תושגר
 תיכרעמל אצא תינחּכ אלו ברחּב אל ,ונילֲע םימקה לכ םע הפונת תמחלמ
 םא יכ ,םישודקה ונאיבנ ונל ורוה ,יה שערּב אֹל יכ ,תאזה השודקה המחלמה
 ינתמבו יאשמּב ,יאובבו יתאצּב ,םדגנל אצא הריהטהו השודקה תודהיה חורּכ
 תודהיה חורב םיכורע ויהי ישעמ לכ ,םיהלא םלצּכ ארבנש לכ םע ,םדָא ינּב םע
 תמאה תבהַא ,רסחהו גיטה תפידר ,םדָא תבהא השודקה ונתרות ידוסי
 ,לאמשו ןימי רופָא אל םהמ ,םייחּב יכרד לכ לע סנל יל ויחי המה ,םולשהו

 הוקתה ינצמאת ,םייחּב ונדגנתמ םע המחלמל אצא הלא ןייז ילכּב ךַא םא
 לע ןמָא ונעי םחרכ לעּב םיערה םיכָאלמה םג יכ ,חצנמה היהא יכנא יכ
 , הזה שיאה אוה 'ה יכורּכ ערז ךַא ורמאיו ,תובוטה ישעמ

 םירקיה ירוהל הכרבו הבוט לש םייח , םיכורַא םייח ןּת !'ה אנָא
 יתוא תושעל ךַא היה םלמע לכו ,השודקה תודהיה ךרדּב יתוא וכירדהש
 יכ דע םויה דע םדסח ינממ וריסה אל ,הלמה ןבומ אולמּב ,לארשי שיאל
 לכּב ינרזעל ריתעּב םג םדסח ינממ וריסי אל יכ הקזח יתיקּתו שיאל יתייהנ
 ןמָא .ותדלו ויהלאל ,ומעל ןמאנ ידוהי תייהל םדי לאל היהיש
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 ,הוצמ-רבל השרד

 .גרעבנעזאר ,ח ,א תאמ

 ונבר הֶׁשֿמ יכ ונל רפסת הרותה !השודקה הדעהו םירקיה ירוה
 יהיו לדנ רשאכ םלוא ,םירצמ ףלמ הערפ תיבּב יתונטקבו ותודליב ףנחתנ
 הלאה םירבדה .ויחא לא אציו השמ לדניו רמאנש ומכ ויחא לא אצי שיאל
 וּב םוי ,הוצמ רבה םיל ימצע תא ןיכהל יתוליחה רׁשאֹכ יבל לע ולע
 רבחתהל ,שיאל תויהל תונטקה גוחמ אצאו םידליה יקחשמ תא בוזעא
 יפל ובֹׁש םוי ,יתיקׁש םויה אב הנה התע ,לארׂשי ינב יחא םע דחאתהלו
 תא םהמע תאׂשלו םילודנה יחא לא תאצל לכוא השודקה ונתרות יקח
 תראפתלו דובכל יל בוׁשחא םויה ,ונתנומאלו ונתדעל ,ונמעל םהיתובוח
 םילודגה לארׂשי ינב יחא לכ םע הוׁשב םייתדה םינינעה לכב לודג ארקהל
 יכ ,םיהלאה ׁשיא הֶׁשֹמ לרונמ בוט ילרוג הזב לבא .המכחבו םינשב ינטמ
 לע םיפדרנ םה ףיא ,םתולבסב ךא םתוא האר ייחא לא אוה אצי רשאכ
 רמחב ,הֵׁשֹק הדונעב םהיח תא ררמי רֶׁשֹא ץירע ףלמ תמחמ םראוצ
 לוע תא החמׂשב םיאׂשונ םאצמא םויה יחא לא יהאצב יכנא םלוא ,םינבלבו
 תחמׂשבו , םימיה לכ ונל בומל ונתא וניהלא 'ה הוצ רשא םיטפשמהו םיקחה
 לועה תא רחי םתא תוׂשעל םהילֲע הולאו יכנא םג רבחתא בבל

 .םהב יחו םדאה םתוא הׂשֹעֹי רֶׁשֹא ,םיבומה םיׂשעמהו תוצמה לוע הזה רקיה
 תורצו תוארונ תופידר םתולג ימי ְךֶׁשֹמ לכב ולבס לארׂשי ינב יחא יכ םאו
 לבב ,םלבא ימי ומלש אֹל םויה דועו ,הרוהטה םתנומא ללנב תוערו תוּבר
 ,םיתחתח האלמה ףרדב דחי םתא תכלל םהילע הולא בבל ץפחּכ תאז

 תוארל הכז ו ,ונצפח זוחמ לא תאוה ףררה ונליבות פוס לכ ףוס יכ הוקתב
 הוקתה .םתוניב תורחת ןיאו האנק ןיא ,לבתב םירשואמ םדא ינב לכ תא

 תובא ימד ולזי יקרועב יב יתבצחמ רוצב ראפתהל זוע ישפנּב ביהרת תאזה
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 םירחא ּוׂשֹעי רשאֹכ ,ידוהי םׁשב שייבתהל אלו , בקעיו קחצי { םהיובא - םלועה
 ,תאוה השודקה הדעה ירבח ,יִערו יחא םכל חיטבמ יננה .הלא ונימיב
 וימרפ לכב רומג ידּוהי ײח ימי ?כ ףוס דע רימת ראׁשאו היהא יב
 ,תורחא תותד ינב תרבחב יאובב ידוהיו יתאצב ידוהי יתיבב ידוהי ,ויקודקדו
 ונתירב ינב וניחא םימעפל ולבסי רׁשא םיפודגהו תופרחה לע טבה ילבמ
 ,תורחאה תונומאה ילעבמ ישונאה ןימ תאלח םיער םישנאמ

 םתסח אל יכ לע ,יבל תוריקמ יתדות תעכ שיגא ,םירקיה ירוה ,םכל
 ירוסי יבל חול לע תורחל םכתלכיב היה רׁשֹא לכ וׂשעתו ,םכּפמכו םכלמע לע
 טפשמו הקדצ ,דסח תוׂשעל ןוצרהו ץפחה ,םדא תבהא ,השודקה ונתרות
 תורוסיה ןמ ,תירב ןב וניאש ומכ תירב ןבכ ,םיחלא םלצב ארבנש םדא לכל
 אל םלועבש תוחורה לכו ,יב יתמשנ דוע לכ לאטׂשו ןימי הטא אל הלאה
 םויה יל אוה ׁשרוק הזה םויה ,ימעו יחאל יתבהאו יתנומאמ יתוא וזיזי
 'רמושלו 'ה יאריל רבה תויהל לחא האלהו הוה םויהמ ,שיאל יתייהנ
 הבהאב םהיתועורז וחתפ רֶׁשֹא תאוה השודקה הױעה ישנאל רבח ,וידוקפ
 יכ םכל חימבא ׁשרוק ישנרב ,.םתרכחב יתוא לבקל תועירו תורידי ,הוחאו
 לכל ףוסו ץק םהל אוה הוצמ רבה םוי רׁשא םירענה םע יקלח היהי אֹל
 ,תאז תוׂשעמ יל הלילח ,תודהיהו ונתד ידוסי ןמ םכות לא ופסאו ודמל רׁשא
 יתוליחה רֹׁשֹא ףררה לע האלה תכלל הלחתהו תישאר הזה םויה היהי יל
 םידוהיה תבוטל ינואו יחכ שידקהל היהי יצפחו יעֹׁשי לכו הילע תכלל
 טומל ןתי אלו הז ירדנ תא םלשל יבל תא 'ה קוחי יכ הלפת ינאו ,חודהיהו
 ישנא בל תחמׂשלו םירקיח ירוה בל תחמׂשל יל יתילס רֶׁשֹא ךרדּכ ילגר
 רחאכ םויה יתייהנ רֹׁשֹא לארׂשי ינב לכ בל תחמׂשלו תאזה השודקה הדעה
 ,ןמא ,םהמ
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 ,הוצמ-רּבל השרד
 ! םידככנה ינודאו םירקיה ירוה

 גחה תנכה תא םידחא םימי הז יתוארבו יתדלוה םוי תא םויח םכתונחּב

 ונתא גחל םכיעדוימו םכבהוא תא םג ארקל םכדובכ ליאוה רשא ,הוה דּבכנה

 הנושארה הלאשה לואשל ,ינויערב הנושאר הלע ,הוה דּכוכמח םוי תא דחי

 םוי הנתשנ המ !הנּתשנ המ ,רדחה תא זא ירקבב ,יתודלי ימב יתדמל רשא

 םתצפח ול והמכ םיגח םא אלה ? ילע ורבעש םינשה לכמ תאזה הנשב הז

 רתויבו ?הנשב םיתשו תחא םעפ אל גחל םכדיּב נה לאל הרות ,גחל

 רואל רשא םירקיה ירוה תנוכת תא בטיה יתעדי יב רשאב אלפתאו םמותשא

 תרלוה םוי גחו ,םשפנ בעתת םימעה תוקח תאו ורמיתי הבו יכלי הרותה

 'ה תרותב וניאר ונאצמ רשאכ ,ובשחתי רכנה ינּבמ רשא םימעה גח קר אוה

 אלה רועו ? םימעכ לינ ילא חומשל םתעדב הלעי ךיאו ,('מ השרּפ תישארּב)

 לבמ םכחה םנו ,ארבנ אלש םדאל ול חונ ורמנו ונמנ ל"זח יכ וניאר ינאצמ

 לכמ םולשו םיטקשו םיולש ונמע ינּב ובשי ,לארשי לע ובלמ תע רשא םדאה

 ; רמאל םילחה ותונקז תעל זיכע ,ותנאת תחת שיאו ונפג תחת שיא ,םהירבע

 ,תבלוהו תרּבנתמ הלאשה איה הככ םאו ,ודלוה םוימ תומה םוי בומ יכ

 רשא הדּבכנהו הרקיה הרושתה תא יתוארּכ םלוא ?השוע איה המ וז החמשלו

 גחה תרטמ יכ ,הלאשה ןורתּפ יתאצמ ,הז םויל ירוכע םירקיה ירוה וניכה

 ,םויה וגחת ייתד גח םא יכ ,יתדלוה םוי תא גחל ונניא הזה

 שרוקמו דּבוכמ הז םוי רשא ,ייח ימל הרשע שלשה תנש אוח הזה םויה

 ןוילעה יננחי רשאו םישמ ילבמ ילע ורבע רבכ רשא ייח ימי לכמ יל אוה

 םישנאּב שיאל ונתד יפל בשחתא האלהו הזה םוימ יכ .ידלח ימיב רוע תוארל

 ולוחי אֹל תוצמ ג"ירתה יכ ןעיו .השודק הדעל רבחל הנמנ תויחס ,להקב אבל

 ילע רשא הנושארה הוצמהו ,הלעמו הנש גימ םא יכ ונמע ינּבמ שיא סע

 יכ םא ואלּפתת לא ,םידּבכנה ינודא תאזל יא { ןילפתה איה םייקלו רומשל

 ינושרה םידבכנ םינודא םתאו ,תידוהי םכילא רבדי יפ זיכב ,יננה םימיל ריעצ

 תעב יתנשה רשא הדּבכנהו הרקיה החנמה תודוא םידחא םירבד רּבדל אנ

 ,ויקלאל ןמאנ ידוהי ןורּכול
 עּברא ןהש םיתש איהו ,תארקנ תופמוט וא ןילפת םשב תאזה החנמה

 ,שרק :תוישרפ עבראו ,דיה לע דחאו שאֹרה לע דחא םיּתב ינש הל יכ

 לע הנושאר רושקל ונל התוצ ונתרות .עומש םא היהו ,עמש ,ךאיבי יכ היהו

 ,ךיניע ןיִּב ןורבזלו ךדי לע תואל היהו ש"מכ ,ןורכול שארה לע הינשהו דיה
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 יע עט, עט לאטעריע

 ורמא יכ ףא ,די לש ןילפת לע ןילפת חינהל תכרב ונקת ל"ז ונימכחו
 יהתו ינממ תעד האילפ ,די לשמ הלודג רתוי שאר לש ןילפת תשידקש
 :ביתכה הילע דיעי רשאכ ,הנתנ ןורכזל ןילפת תוצמ אלה ,הינשה הלאשל
 דיהל המו ,הנווכ תוכירצ תוצמו ,ךיניע ןיב ןורכזלו ךדי לע תואל ךל היהו
 לע הבושתהו ? די לש ןילפתל ןתחנהל המידקה טפשמ הנתנ המלו { ןורכזלו
 םא ירכש הז היהו םידּבכנ םינודא םכינפל ךירעא התוא יתנשה רשא הז
 תואל ךל היהו :קוסּפה לע ושרדש (א"י תוכמ) ל"זחּכ וניצמ . הב ץפח ואצמת
 לע תמאּב הנהו .ןילפתל שקתא הלכ הרותה לכש ,ךיניע ןיּב ןורכזלו ךדי לע
 לדבה ןיא טעמכ ןהל ,ןתוא בייחמ לכשה רשא ,וריבחל םדא ןיבש תווצמה
 תרותב דסימ דוסיל ץראה ימע לכ םוריכה יכ ,םעל םע ןיּב , תדל תד ןיּב
 ןהילע ןוריכזי יכ ,אוה רתומל טעמכ ןורכזו תוא לכ ןהלו ,הרבחהו םדאה ייח
 ונל רשא תויקחה תווצמה לע ךא .ןהיצפחל תושורד ןהש ןמז לכבו םוקמ לכב
 רשא , תונורכזו תותוא ונל ץוחנ ,ןתיישעו ןתרימש לע ,הנה דבל םידוהיה
 תכלל ורמשת יתוקח תאו ושעת יטּפשמ תא :הרמאּכ הרותה ונל דיעת הז לע
 םדאה םתוא השעי רשא יטּפשמ תאו יתוקח תא םתרמשו ,םכיקלא 'ה ינא םהב
 םיקחה םהב ויחי הישעהו הרימשה ,הריכזה ידי לע יכ :הזב הנוכה .םהב יחו
 שארהו ,ירצונ הישעל םידיח יכ רשאבו .ינש עבטל השענ לגרהה יכ ,ותומי אלו
 המידקה טּפשמ ,ןילפתה תואב תתל ,ונל ונתרות התוצ תאזל ,ליכשהלו בושחל
 תוצמו םיקחה לא הרימשהו הריכוה יכ ,הזּב ונתוארהל , םידיהל
 , אוה םידיב הישעהו .הנה תוצוחנ תוישעמה

 רשא ,ירוה תיִּב תא דבכל םכדובכ ליאוה רשא םידּבכנ םינודא התעו
 ירוה םשמ םכתא הדוא ,יתחמשב קלח תחקלו אבל ,םימיה לכ רמיתא םב
 קירהל 'ה לאוי יכ ,יתכרב תא םכל העיבא קומע בל ברקמו ,ריעצה ימשמו
 ףלח !םירקיה ירוה םכלו .הבורמה ובוט תדמ יפכ םכילע ותכרב למ תעפש
 יח ימי לכ יכ ,הב הכרבו ,םכל יל איה תחא החטבה ,ילע םכלומנת לכ
 ךונחה ,הלהבל היחי אל --- םּתדלי ןב רשא --- הארא  ,ןוילעה יננחי רשא
 שא ריפל ...יכירדמו ירומ התא םנו .קירל ויהי אֹל ,םתעגי רשא העיגיהו
 ,ל"ז ונימכחלו הי-יזוח---וניאיבנל ריבכה ךחורב יּכרקּכ תרעבה רשא הבהאה
 ןמוה ילג לכ רשא !הייתבהלש שא רקומל יברקב היהי יכ ,הנמאנ ךחימבא
 תובומ םינבא . בהוו ףסכ תיב אלמ יל ונתי םאו , הופטשי אל םינודיזה ימ
 תושעלו רומשל ,םע--לבק ילָע לבקמ יננהו .םריחמב זובא זוב .תוילגרמו
 יבבל תא ץמאיו קזחי יכ ,ייח לאל יתלפתו , ונתרות ירבד תא דּבכלו הבהאל
 ---+ ןמא---הב ךלא ךרדה תא ינרויו

 סיטאאיא
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 הוצמ רֹּבל השרד
 ,58 ,ס תאמ

 !םידבכנה ינודאו םירקיה ירוה
 םיגנוח ונחנא רׁשא הוה גחה תודוא לע םעמ רבדל יתפש חתפא םרמ

 םכלו םירקיה ירוה םכל ,הלחת םכילא תונפלמ לכוא לב קפאתא ,םויה
 רֶׁשֹא לע ,רחי םג יתכרבו יתדות ישגר תא עיבהל ,םידבכנה ינודא

 תורהיה תד יפנכ לצב תוסחל יאובב ,יתחמׂש שארב קלח תחקל םתאב
 ,םויה

 ! םידבכנהו םירקיה ירוה

 תומדא ילע יתהאב םוימ ירובע םתאׂשנ רֶׁשֹא האלתהו למעה לכ תא

 םדב הלוהמ רׁשא םכיפא תעיז .יבל חול לע םיתורח הנה ,התע דע

 הבהאה שאו ,ידיגו יקרועב הרבעו הפמׁש ,רוהמה םכבבל רוקממ עבונה

 ,הי-תבהלשל יהתו ההקלתה ,םירקיה ירוה םכל יברקב תרעובה הרוהטה

 ישפנ ןה ?ילע םכלומגת לכ ףלח םכינּפ תא םדקא המבו ףבא המב ךא
 םכינפ תמגמ יכ ,בטיה יתעדמ ,יתמחנ תאז ףא ,ןיא ידיב החנמו הקיר

 אל ,ירובעב םתֹׂשעֹׁש המ לכ יכ ,לומג לכ ינממ ׁשֹורדֹל שקבל אֹל

 םתברקה הנמאנו הרוהמ הבהאמ םא יכ ,לומג ינממ תֹווק ןעמל םתיׂשע

 יב תוארל קר ,אוה םכלומגו ,יבל חבומ לע םכתעינו םכלמע לכ
 רֶׁשֹא ערוה תא הנרב רוצקלו ,הכרב ירפ האיבה הכרה םכתעיגי

 :יתרמא ןכלו ,החנמ לכו הדות לכ טעמת תאזלו ,יבבל ימלת לע םתערו

 רעוסה יחור תא טקׁשה ןעמל םלוא ,יתדות םיׂשא הימודו יתבהאב שירחא
 םכבומו םכרסח ודילוה רֶׁשֹא יתֹוׁשגר ןומה לבס תא תאׂשל האלנה ,יברקב

 תא חמׂשל ,הנמאנ חטב םכל תחיטבהל רֶׁשֹי יבבל תהא יתאצמ ,יבלב
 יננעבו 'ה יניֵעּב םיוצרהו םיבומה יׂשעמב ,םכדלח ימי לכ רוהמה םכבבל

 ,םימיה לכ םכצפחו םכתמגמ ,םכתוקת לכ איה תאז רֶׁשֹא ,םדא לכ



 רענדער רענאקירעמא-שידיא רעד 28

 !םירקיו םידבבנ םינודא
 שארב קלח תחקל תעכ רחי םכלכ ףסאתהל םרה םכדובכ ליאוה

 רבכתא תאול יא ;הוה ןמזל ינעיגהו ינמיקו יניחהש 'ה ינרכז רשא יתחמׂש
 םידככנ םינודא םתאו ,הוה גחה תשרפ תא םכל תולגל םכיניעב אנ
 יכ ,ינצמאת יתוקתו ,םויה ינומכ םימיל ריעצה ירברל םכבבל אנ 'ומיׂש

 ,םרה םכדובכמ ןוצר וקיפי הלא ירבד
 ראפתהל לכוא רֶׁשא םויו יתדלוה םֹוי ,יל אוה הנשמ גח ,הזה םויה

 םינשה .ייח תונשמ הנש הרשע שלש ילע ורבע םויה ,ינא ידוהי יכ וב
 הישנה םוהתב ודרי ,הצנה םיב ולפנ ,ורבעו ופלח הלאה תומעמה
 שוברה תא תערל הוה םויהכ ןהב יננובתהּכו ןהילֲע יטיבהב לבא ;ןיאו
 בל ןיאגבו ינמבו יחוװ לנתו יתולכ הנולעת ,ןהב יל יתׁשכר רֶׁשֹא
 לכוא רֶׁשֹא ,החוטבו תמיק ןרק ,בר רשע יל יתשכר יכ ,ראפתהל לכוא
 אל תתחׁשמ די לכ רֹׁשֹא רקי רֶׁשֲע ,םיחצנ חצנל הירפמ לכאל תֹווקל
 רשא הרוהמה החנמה איה ,הוה אלפנה רשעה .הערל וב עגנל לכות
 תליגס לכמ יל איה היקי רֶׁשֹא ,הז םויל םירקיה ירוה דובכמ יתנׂשה
 ינׁש הל ,הארקנ "ןילפת. :םׁשֹב תאוה הדבכנה החנמה ,לבתה תדמחו
 ,םהב אצמנ בהז אלו ףסכ אֹל ,דיה לע דחאו ׁשארה לע דחא ,םיתב
 ינבאכ תוססונתמ המהו ןבל ףלק לע תונותכ תורוחש תויתוא םא יכ
 .תראפתל ישאר לעו יעורז לע רזנ

 (ח"ט ןירדהנס) :םרמאב םׁשדק חורב ונל ורוה ל"ז דומלתה ילעב ונימכח
 תורוחש תועוצר, :תעדל ּונֹל ורוה (הל) תוחנמב דועו ,"תולוספ בהז ןפצ;

 םירזומ הנושארה הפקשהב הלאה םירמאמה ינׁש ,"אוה יניסמ השמל הכלה
 רׁשֹא ,אוה םייחה יפֹוו םדאה תדמח בהוה אלה .הֹלאֹׁשֹל יהתו םה
 ,לומעי םמויו הליל .ןתי אֹל ויניעל תנש ,וייח ימי לכ םדאה ףודרי וירחא
 .האנתו ראפתי וב , בהזהו ףסכה לצב ןנולתהל קר ,איה וׁשפנ תמנמ לכו
 תא ומכ ,ונל שודקה תא ראפל ונצפחב םא ,הז עודמו ,הלעתיו אׂשנתי
 לבונ הוכ ױפצב אלה ? בהוב ןתֹופצל ונל רוסא עודמ ,ולא ןילפתה

 לוח ונורוהש המ דועו ?ונלצא ןתׁשודקו ןילפתה תרקי רתוי תוארהל
 הארמ הז המל ,"אוה יניסמ הׁשמל הכלה תורוחש תועוצר; :םרמאב



 ו
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 6 העט אשי יא

 תועוצרה הארמל רחֹּכ ֹוב רֶׁשא ,ה"ב םוקמה יניעב ןח אצמ תורחשה
 הארמ םנ יכ .'ה תרותב וניאר ונאצמ אלה ?םיעבצה ינימ לכמ רתוי
 ןילפת תוצמב 'ה הוצ הז עודמו ,תיציצ תוצמב ומכ ,איה םג הרקי תלכתה
 הפקשהו הקומע תוננובתה ירחא םנמא {רֹוחֹׁש הארמל תועוצרה הארמ תא
 ושאר תא דנאמהו רשקמה .ינא ידוהי שיא רותב .םויה יתנומתב תרדוח

 םירמאמה ינש ןורתפ לאל הלהת יתאצמ ,ןתעוצרבו ןילפתב ודי תאו
 ,ישפנבו יב הלאה

 הרותה ןיאי (בכ ןיבוריעע :לױח רמאמ פ"ע ראבל הזב ןכתי
 סנכהבש :ל"ח ונװכ תאולו ,"הילע ומצע ריִחׁשמֹׁש ימב אלא תמיקתמ
 ,תורהיה לגד וילע תאׂשֹלּו ,תודהיה תד יפנכ לצב תוסחל ירבע ןב

 ׁשלֹׁש ול תאלמב אוהו ,ויתורותו םיקלאה יקוח לכ תא םייקלו רומשל
 הנמנ תויהלו להקב אבל םישנאב שיאל בשחתי זא רֶׁשֹא הנש הרׂשע
 רשקי רֶׁשֹא ןתעוצרו ןילפתה יכ :תעדל וילע ,הׁשֹוק הדעל רבחל
 ילע רֶׁשֹא :רמאל ,רוחש ןהיארמ ,דחי םג ובלו ודי ,וׁשאֹר ןהב
 חבומ לע לילכ ויׁשוח תא בירקהלו שידקהל , הילע ומצע ריחשהל
 וליכשה הזב םג .הרי לע םיאבה םענ--יאה לכ תא הבהאב לכקלו ,הרותה
 לעש ,הוב םתנוכ ,"תולוספ בהז ןפצי :ונורוה רֶׁשֹא ונתד יקקוחמ ל"זח
 ,תורהיה תא םילסופ םהיתואצותו בהוהו ףסכהש :תעדל ידוהי ׁשיא
 רֶׁשֹא ,יפֹוו םענ .הרמח :ףסכהו בהוה תואצות יכ ,התונלבסו התׁשודק
 בומ שנר ,תורהיה תואצותו ,םהיתובקעב ואצמי המרמו ןוא בור יפ לע
 ןגאו חל ז תורצ הלאה םינימה יִנֹׁשֹו ,הב התלוע ןיא רֶׁשֹא ,ליעומו
 .תחא הפיפכב רודל ןילוכי

 יננה קומע בל ברקמ !יתחמׂש יאורק םירקו םידבכנ םינודא התעו
 ירבד תא עֹומׁשֹל םרה םכדובכ ליאוה רׁשאְכו ,הכרבו הדות םכל ןתונ

 ,םבילע ותברב לט עפש קירהל 'ה אנ לאוי ןכ ,םויה ינומכ םימיל ריעצה
 ,םכינפ םירקת החלצהה ונפת רֶׁשֹא לכ לא ,םכירי חלשמב וארת הכרּב
 קוחי יכ .ײח לאל הלפת ינאו .םכיניע הנױחת םכנמב ירפ רשואבו
 ,--ןמא--ויתורותו םיקלאה יקח לכ תא םייקלו רומשל יבבל תא ץמאיו

 טיי
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 , הרות ישגר

 םידימלּתה לּכ םֵׁשֹּב רבדמ ירבע רפס תיּבמ ינע רענ

 ,הדעו להק ינפל הדוּת עיּבמו
 יקסוואכאלאמ ללה תאמ

 ! םידּבכנ םינודא

 דעּב הדֹות םכל עיּבמ יננה ונרפס תיבּב םידמֹולה םידימלתה לּכ םשּכ
 , םֹויו םֹוי לכּב ּונֹלֹּכ ,ּונמע םיִׁשֹוע םּתא רשא םידסחהי תֹובֹומה

 רפסה תיבּב םידמֹולה , םידימלהה תֹובֲא רשֲא שי ,ונחנא םיינע ינּב

 ,םהינּב תא םמצעּב ךנחל תנשמ םדי ןיאו םישרו םילד םנה , םתדסי רשַא

 םֹוחי ימּו , םיבּולעו םיבּזע םימֹותי םנהו ללּכ תֹובָא םידימלּתל ןיא רשַא שיו

 םנֹומל גַאדי ימ ? םמחרי ימּו םמחני ימ ? םיינע ינּב ֹוא םימֹותי םירענ לע
 ויָאיבנ ירבדו יח-ילא תרֹוּת םרֹוי ימ ?ותרפסו םמע ןֹושל םדמלל ינחּורה

 לע םלהנו םכנחי ימ ? תמא ליבשּו הנומא ךרד םדעּב רחני ימ ? ויׁשֹודְקּו
 ,םֹּתַא ךַא אלה ?לארשי םע ,םמעל םינמאנ םינּב םתֹויהל עדמהו הרוּתה יּכרּב

 םכּבל לא םּתמשו ארֹונה ּונבצִמ תא םתיאר םֹּתַא , םירקיו , םיבֹומ םינֹודַא

 .ּונמע תֹודלֹותו ּונתֹד ,ּונתרֹוּת ּונדמלל ירבע רפס תיּב ּוננעמל דסיל

 ,תֹולֹודגה לֹּכ תא חכשנ ֹוא ןֹובנ אֹל רשַא שױ , ינמק םירענ ךַא ּונחנַאו
 ןמ םימֹונו בבֹוּתשנ םג םידּומלה לא בל םישנ אלו ,ּונמע םיׁשֹוע םֹּתַא רשַא
 בירל ,תומולהמל ארקנ םנ רשֲַא שױ ,הער ךרדּכ תכלל הרשיה הלסמה

 היהנ יּכ ּונֹל םכרסּומ ופיטת םא יּכ ,ּונתֹוא םישרגמ םכניא םֹּתַא ךַא ,הצמלו
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 דמלל ,המלש הבשּתּב בושנו עשר ךרד בֹוענ םכרסומל תֹודֹוהְו , םיבֹומ
 .הבֹוט ךרדּכ גהנתהלּו ,קשהחּב

 ונֹּתּת .ינחּור רזע דבלמ יּכ ,הבֹוט בֹור ּוניֵלֹע ּועיּפשּת ,יתֹוּבר ,םּתַאו
 הפיאו .'ונימורעמ ּוסכתו וליענת ,ּושיּבלּת ןמזל ןמזמּו , ירמח רזע םג ונל

 ? לֹּב רעּב םכל תֹודֹוהְל םילמ אצמנ
 ןעמל ךַא ,רּבד יּתעדי אלו יכנָא רענ אלה ?םכינפל רּבדַא יּכ ינַא ימּו

 םכלּכ ּויהּת םיכּורּב ,יּפּב ּומטש רשַא תא רּבדַא ,יּב ּורחּבש םינמקה יחַא
 ,ונממ ּוׁשקבּת הדֹוּת אל ,ּונילֲע םכימחרו םכדסח דעּב ,םימחרהו דסחה יהלאמ
 ץמאתנ תאזו ,ּונדּומלּב םיצורחו ּונירֹומ פֹוקּב םיבישקמ םינּב תֹויהל םא יִּכ
 ונריעּב תפֹומלּו תראפתלּו הלהתל ּונרפס תיּב היהו ,ּונּתלכי יפֹּכ תֹואלמל
 ויהּת םיכּורּב .ּונמע ימי ירבד רפסּב בהז לש תֹויִתֹואֹּב ובתכי םּתא םכיתומשו
 תחנ תֹוארל ּוּכזּת ןּכ םירחַא לש םינּב ּועישֹותו ּוכירדת רשַאכו הכרּכה יהלאמ
 רשאהו רשעה ,םֹולשהְו םייחה ,דימּת םכנֹועמּב החמשה התיהו ,םֹּתַא םכינּבמ

 . הלס בֹומ לכו
 תא ןיבנ זָא ,םישנַאל היהנו לדגנ רשַאֹּכ ,רפסה תיּב ידימלּת ,ּונחנַאו

 לרּתשנ םבֹומכּו ,םימיה לּכ םכל היהנ הדֹוּת יריסַאו ּוננעמל םתישע רשַא

 | , ביטיהלו עישוהל

 , יתֹוּבר ,םיכורּכ ּויה
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 100:408 ססתנזמ2מ064 10 ט9 102? עס 580014 406 1086 16קמגמ 26 4

 04 106 0200 2060 9600064// 240זמ 186 2620 295 2 160010646ז, 29 14 8

 טט11666ת4, 4864 164 1815 86 29 2 10201 טמסמ 1106 2204 226 253 2

 ז00010061 166660 4016 סעספ. ()טז 52808 תהטס 1180164 4 0



 84 ךוצמ ןעוע15-/גאזטמזס; עא 082008-

 גת זמצ טסומּפ 19 !?טמתומק 106 21004 01 106 ק211120009 01 406 14

 .אקזגמגתג)/ 15220 2264 12000, 1826 }1 {מגצ 2406 26 250210160 0 06

 תגתנס 01 }סט 29 068615 40 {ג סטז ק16560/ 410169. 1 קץ02נ196 ץסט} זמצ

 טז64װ16מ 2064 0001124069 2060 89900184653 01 4013 תס1ץ 0009י/6944104 ,,1

 1 6111 2102 204 1016ש61 1610214 2 ק611604 }666 2000164109 40 2411 98

 200 160801001025; 2 }סט 14 תנץצ 20056,} 2 }סש 6ט6זץע8616/ ט(06

 6061 1 58211 00006 1ת 0001206 0160 0406/ 161101005 26066006, טטע014

 1684160 10 106 200956 200 105016 1026 19 26109 262060 סמ תחק 8

 םצ 686 001/ט0+ 206 004025/ 2619 01 04116/ 611008-

 'זס ץסט, תנצ 462 ק216219, 1 0406/ תנצ 2621?/ 4820, 10 ץסט 6

 תס+ 502164 ץסטע 4/00816 2864 תנסמסצ, 284 ץסט ם2ע6 4026 21/ ןם ץסטז

 ןסוט6/ 40 10001698 טקסמ זתמצ 2621? 406 1408020160421 ק118010169 01 סטע

 ס}צ 1 ,גשש  וט0100 00091549 01 10ע6 101 תטתנגמנזץ 01 00111721109 406 יצ1

 40 טס110זתג 0016 46645, 40 40 1101 206 1194106 10 סעסעצ םטתוגמ 2610

 26 26 006 01 טפ 0 2 5112096. 1'/סתג 10656 ק118010165 1 0111 64
 92ז106 50 1009 29 תוצ 8001 0111 26 1601מ 106, 2864 211 106 קסטט609 1

 {86 ט00114 6111 004 982086 תוצ 16119108 2064 זוצ 1076 10 תמקצ

 8400 ק60016. 105 4ג/ 15 2 8017 006 10 2נס, 10 40-44ץ 1 4406 6

 8 זמגמ+ !'זסתג םסש סג 1 921| 826 006 01 {8086 0080 162 (100 4

 ט1686ע36 219 0001018040016045 ; 1 8211 06 006 01 106 םסנצ 0080169:46100

 402+ 225 0060664 169 2זתופ 01 1076 206 210406080064 280 16061060 6

 .א168 11100405010 2286 0000/2465מ10 40 26 006 04 4861 ססתקגתצ {}

 259016 ץסט, 0168 186 תנס5+ 2017 56061116015, 1026 1 611 ם0+ 26 6
 01 10096 םסעֿפ 101 ששםסתמ 406 447 04 122 211:2728 64600468 416 16/ע01-

 02110מ 01 4061 86060169 2611210109 40 סט 16119010מ 204 }302190+ 4

 101014 1026 1 06 006 01 1860 1006 תוס, 1015 4647 50213 26 486 0001
 10600600609 01 11680109 101406/ סמ 106 52006 2218 ש06/60ת 1 2גצס

 טססמ 164, 204 21| תנצ 561101מ99 50211 06 40 52011406 21ע3961/ 10 6

 וע611216 01 169 2004 }ןט021950. 1 קזגץע 10 4066, 6) 1,014, 4826 1 םסט

 5116891060 תוצ 2621? 2064 2176 106 קסשטסז 1024 1 תנגע 4676 6

 {0 םס1101תג 10096 2019 טט8100 וענ11 1610106 תוצ 062 ק2816015 240 6

 162506 40 1061 062119 206 10 1015 תס1ץ 008981692110ת, 25 0611 83 0

 211 406 02114168 01 151261 01 שמסנג 1 2602016 2 1011-46096460 7

 10-42ץ7. 4216. |



 188 ןעטשופתם-תאזעטזסאא 602 108. 83

 אממתטפפ תס8 24 8288 21112צ 41

 טצ 4. 11. תספמטאמטאס-.
 אזצ ןק8}א2 ?גהמאיתפ אאמ 110ז,3 (00868804/1108 }

 106 '1 סז2מ 2612408 10 5 4024 200869, סט 162006/, טט45 1

 טק 001100 215 101גת07 220 6811000064 1מ 406 20056 01 202/200, 6
 ומק 01 10ץק+ סט? 25 9000 25 16 םת/סש טק 86 604 00/ 40 215 21640-

 זסמ, 25 11 15 טט1160ס8, .200 תס םתזסש טק 224 26 6606 001 40 5

 טזס10160."

 1656 יטסז409 02006 10 תנצ 4104 טמסמ 1 60010060664 10 6

 תנעפ611 101 106 643 01 !86 1224 21112ט2מ, 106 447 1ת 6010 1{

 204מ00מ 2 5'02114 ק1גצ 206 80 1011 1010 081104004 10 212810040 4
 טסססזמס 1460418664 וא11מ תנע 01610/ס0, 486 08110/68 01 151261. אסשש 8
 {תס 487 {01 מ1סג 1 2276 2668 800109) 106 447 1מ ש0100) 09

 10 סטז תסןצ 1 גש, 1 גתג 21106066 40 20 10 זמצ 0621 01610160 204 0219

 ט0160 1600 186 031468 01 סט ט60016, 01 סט 00892160440100 2264 1611
 סוסת- {מ 1015 4247 1 גתג 1034 2864 1םטס4 21211064 10 26 021664 2

 סזסשמ-טק 1001314321 10/ 106 ק21110102110מ גמ 161121009 2421/5 6108 1

 זמצ םז66016מ, 106 08114/60 01 151261, טטםס 216 0146/ 14גמ 1 גתג גמ 95

 206 ט0190010. 206 106161מ 1 201 1401:16/ 1020 210865, 406 זוגמ 01 (204/

 1ס0ז, טטםסמ תס 6604 004 40 566 815 2166016מ, 16 0ת/} ט6661666 7

 ןובז4 1גס0:, םסוש {םסצ טט6ע6 0615600164 סע 2 ?ץ12801021 1109 מס 04

 600014461604 4461 1169 0118 2216 רע01/, 1018 200112 200 211016

 4061625, 1, 2010 10198 40-447 10 תנצ 216101סת, 8064 {מסז8 ס2זזץ1מ0

 ןסץסוג51} 406 ץס16 01 106 !גש9 284 0001002864006019 יטמ1סמ 6104 8
 ס'וטסמ ט5 104 סט/ 00611216 1מ 1116 2264 ןסץס0917 1 41114 110 4861 80016ע,

 {ס 4446 טקסמ 21ץ9611 406 ק162522/ ץ01:6 01 406 (:0ת1012060016015 4

 0016 46609 0104 2 תמגמ 225 10 קסז10זז 2240 1וטס סא / 4
 2//םסט00 106 02110164 01 151261 2276 5646164 400109 4061 41906/-

 5100 101 1061 קט16 16119100 2060 1861 447 01 2נסטזמ1תפ 025 204 6

 ץ61, 90111 1 גז0 קז602164 10 {םזסוש 2גץפ611 1 4861 00תנקגםש ,1:644 6

 52016 ם2זמ 01 011015, 200109 182? 0141002161/ 14 0111 1624 ט5 40 071

 0081, 204 ש6 0111 1176 40 966 םטתנגתוזץ 2? 1296 6010ץ102 2208

 טט164001 16210ט5} 2060 511116 10061161100

 115 2006 10501/68 תנצ 5001 40 ק1106 2179611 וא110 תנש 46506/, 4



 82 ךוזק ןעטט158-,818841084א8 08817068

 0104 206 146215 וא14 211 14056 1024 8040 טק 222105/ 48 10 100 ט5 4
 (26 4021 22/0ס, 181261, 0010 1610021064 10 ט9 25 גת 1006114006 4

1101684 2001604 

 1 8821/ 0029146ז 1 גמ 20מ0ז 40 06 62164 ק} 4015 206, ט,8
 1049 10 106 ט104017 01 1314 076 151261 1 גתמ ץעסז} 61 262/6 1

 {ת6 1204 402? 1 8021 8206 40 1066 תמגמץ 10006601216015 סג 106 ק814 1

 זמצ 1116 גם 00096006006 01 4015 2006 1 אמסוש טסזץ יט61| 1046 6

 02406 15 8041 604064, 286 1100 1106 40 141016 סט 6060165פ 04

 ןפ שש1מ 106 101606108 01 0021 טפ 04 406 1206 01 180 6204 06
 {תופ 8211 םס+ 11120160 106. 1 50211 8676/ ?טזמ תמצ 0204 קט+ 8660 004

 49 זו/ 4626 ק216065 1439206/ מס, 10 8806? 10ז סט 2110, 161101048 4

 {31416- 1015 קטזמומפ 1076 5821/ םסטסז 26 4ט3600064 טצ 81 486 סע

 טט24618 04 406 1ט01144

 ץזסעמג 406 4608 01 זגצ 8621, 1 6401659 זו 2426004406 40 85

 םס}צ 00096944100 226 10 תונע 062 ק2162/5, טם0ס 2276 ק120164 טנ{מנמ

 מע 6211 211 40656 0016 56011006015 10 תנע ט60016 2286 486 1076 71

 תגצ 1611910+ 120656 56001016015 216 106 יאסג2סמפ 1846 תצ לע 98
 1200664 40 106 016מ ט0108 10 820/ 292105/ 211 2611961605 7

 טט168 8000164 םסז 16 1206 5021 1 20 1040 1015 2017 02606, 10 6

 1 ,0164 4065 204 20004/ 0140 ?טתמט11 ; {םטפ סטז תסנע קעסקמס13 1209? 9 }

 סט? יש1:8 486 8501/1 01 186 םס!ץ 280 קטזס }36235מ, 1 5ת2/| 207
 2021056 4460. 10168 תוצ 601/2006 2004 6411, 0160 תמצ 2041005 0

 06211005 0110 תמגת, 211 תוצ 46649 5211 06 105011664 יט 106 5014 1
 1040219פװ, 0168 406 1300422160121 ק110012168 01 סטז םס1ץ 1 2012, 4

 606 1076 {סז תטזמגמוזץ, 0160 406 ן1204106 01 002/16ץ, ש114 406 1076

 ןזט18 280 ק62406! 1656 5821/ 26 זמצ 5128021645 14 1116; 1 5821

 4661246 1000 1460 11 1 ש241 056 001/} 4696 (0620009 2921056 7

 000610165, 1 גמ 8016 10 06 2!21ץֿפ 106 ע1040ז, 10 סטסז 146 6711 98

 40 529, 060, 2821084 1061ז 111 10 2000 2041008.

 1 קעגע} 1 866, 6) 1014, 641606 406 1116 01 תנע 4621 0216019; 4

 תוס טקסמ 106 22: 01 201} }ט4גופתנ, 50 1824 1תסוז 1200! 244 6

 {סז זוצ 8216 5821| 404 2276 2668 1ת טם1מ. 11610 מס, 6) 1014, 10 6

 2016 10 26 106 10 זחצ 22410מ 206 10 תנצ 16112100. 4016.



 ךה/ ןעצט158-8א8/8210684א 0826003- 81

 108 ,ג םתה 2111 14

 םצ תאזז הצ

 םטמאפ תאתמאיעפ אאמ 1104 (0א862886811סוא ;

 ת092ז4100 סט{ 101612006/, 124000, סט1 ם01ץ 1012 1612169 10 8

 1026 טטתסמ 26 16101864 10 2ופ 124806/ 100 1260גת ,4/2ז 184 4

 10 םקיס 10 (2022ת, 2מ 20961, 1 106 101עג 01 2 זמגמ, 101650164 ישנ1מ תגנזמי
 1 םוּפ 024016 143164 10ז 2 8016 2100 סט? שמסמ 026מ 20062:60 0

 וע25 186 ט1010ז. 2406 02? יאג5 106 1602164 10 219 71000ז77 06
 2006) 2206 תוזו 2 םסוש 2006, 151261. 1015 2006 211040664 40 118 10ז-
 תנס 1116, 101 1מ 00061 22410169 1029 םס 824 100400/ זם 106 603186 01 5

 1116, 0214109 טט168 תמסמ 2064 200619, 06 2/02ץ7פ 62006 004? 406 310401.

 1 215 קזסס10ט9 22תנס, 151261) סט/ 124061 12000 ם8טס 253 24 06

 {ס0 215 465064642249.  ׂש6 216 021164 106 ק60016 01 181261, 10 טטס, 2150

 4ט1109 2 ק61104 01 4000924049 01 6218 1/סז 406 41006 01 סטז 100842-

 {וסת 25 2 821100, 103001 זוגמץצ 2214168 א118 תנבמץ ק60016, 200 216ג95

 10 סט1 641966006, 1611108 220 101 סט! םס1ץ 1028 1מ 211 6

 0214168 עס 0816 10148 25 406 ט1040/5 206 804 29 406 7204018066. (0ט/
 611610168 206 ןכק6196004019 100066 ט9 01 211 סט 406250169, 1067 6

 ט8 1040 6216, 40680/0ע/64 סט1 801ע 1 600016 2064 0000100660/ 111-6164110

 5, םטז 00014 804 108 ט8 01 106 2006 01 181261--406 22106 10 יט

 וט6 4276 2006 !?םזסטפימ 86 2086 02161 2864 5011 ק1146 001961ע68 וש141

 {0 186 1656 42/. 401 402 6025 4006 סצ סטז 60601165 10 64686/04

 400 641010010246 טפ 25 1 ט210. 9106 5411 1176 406 1116 01  ל'ׂ,(9
 {םס 1116 04 תסקס 102 186 םגתנס 151261, 611 804 26 461094?סזץ 10 ט5,

 טט? 64056 15 2020! 206 1606.

 944 םסש 1 םגטס 2664 2 0014, סט9 10-44/ 1 תגטס 16208664 זוצ

 ןםו-יססהזמ ץסגז 200 םגעס 2600006 2 101:864966 19126146, ומ 6טוץ

 טסטמ6 {ס 261101עמ 21/ 186 518 2300166 2860 1011166מ סס0תע 45

 טץ0100 ו06ע6 ם1טסמ 10 ט9 םצ סטז 8017 100180. 100-42ש 1 וגטס 2660106 2

 תוסמגס6/ 04 4815 םסוצ 00821622110ת, 284 2: ק1622164 שו6מ 1 זה

 0621? 2064 211 !ג} 5001 10 8206 10864061 ש168 ץסט 406 224068 01 161



 80 ךוגפ ןעשש1פ5ת-,גא1טמ2ז1סא4א 0241038.

 סה 2! ם/ג8 21114/ אן

 םצ 11. 8 אתזאסוט122.

 עזצ תאממאיעפ 1 84011889 הא  תזמאאס8פ :

 ןסעגטנוע 2064 1:6ת101100 1 862064 261016 ץסט 10-4247. 1119 48צ 5

 462161 0 מס {תגמ 211 406 1116 102? 1 117664 0211 םסשי

 1 גת 40111668 ע6215 01 296 40-42ץ. (081480064 225 225564 4
 ט20152604 2060 186 8159 427 01 ץסט40 825 2660 1624028664. 14 19 4106 4297

 01 186 }6015 ץסטזמ טט8108 ק1602168 תותג 101 202000064 2040 014 6

 טקסמ 1019 6218.

 115 4493 15 2017 10 תנס, 40 תנצ 2064, 16112100, 260016 204 ס0טמזזץ

 16 וצ 2 4247 01 01 ק12156 10 406 (106 01 תגצ ק2/6מ1פ, 406 1,014 ט0
429 1038 16200 226 1176 10 106 21100066 

 1מס 46 01 1608101מ 5021 26 2 סעסשמ 01 |042150 206 0? קטע6

 1611910מ, 226 4015 416 50211 0146 206 וא118 מע 260016 1016061.

 1 5821/ קט {ם6 416 01 16 1600101מ טקסמ תנצ 2644 204 0200 4

 1156 204 10 תנצ 1 014, 25 2 10214 4121 1 6100 10 תנץ 1611910ג, 6

 400 ס00ט0//ע.

 1 גנמ םס 1096 2 160046/ 0214 10 02056 1120580658105 6

 / 0216018 216 16500251216. 1 גת םסשש 2 1020, 16500451016 104 תנקצ 2048,

 ועמס0061 1גסצ 216 2004 01 284. |

 עצסנמ םסש סמ 1 5021 080056 106 ק2:8 01 161910מ8, 145006 4

 0110040688. 4060 ץסט, 260116ת60, 1 ק1גץצ, 20060? 216 1010 1015 01צ

 ס000016021100 50 102? 1 2043 2600106 2 6461021 96172/ 10 146 1ׂ

.1160016 

 10024ז 02416819 : 2143 406 1 0164 01638 ץסט 10 ץסטנ 21109109 106 טק.

 י+ סג 2236 5046164 תנגמצ 2 מעל 427 2860 2101 4061 1 8

 446 ןק165624 4106

 זימ 106 טע656006 01 211 סטז 1116049 204 161201769, 1 1211010117 קע0ת1-

 156 102? ץסט1 400081695 58211 804 2276 2608 זג ט218. 8411)1 תנצ 1256 4297

 1 88211 96/1796 2264 1400! 10 26 2006 2064 1/06 10 ץסט 224 תודצ 6

 85 ץסט 2236 2104ע5 וט204664 206 10 264
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 ייד

 0600168 161164 סם {םס 50160218 01 1061ז 2זזמ5 206 95000149, וט8116 106

 86/0ט6 סמ}} 10 שס114/ע ק16490168, 406161016 {מסצ 2206 1660 4

 ונק ם 6116, 2406 6151046912166 406 41520062160. 2? 181261 461766 ות

 406 90171121, גת 106 41ט106, 206 1861607 6 91/60906106066 1115 8001 וט

 106 1:00016006 01 406 126164. 40164000מ 6 תגטס 2668 4/1טסמ 2627

 {ץסעמ סט? 1264 2064 4111164 10 ק12003 01 תוטז0ס/ 01061 ע 206 6264611012-

 {1סג, 406 501116 01 151261 2162ץפ 51004 1259 2284 000006064 211 0043

 21120165. שׂש6 תגטס 540118064 סטז 800169 104 406 11017 14216, וע6 טטסמ+

 {תזסטפימ 816 2060 7206, עס 0066 164 1146 50660 40 5120954066ז , םגס 1

 עס 216 2616, 104 שםס 020 644602010246 4021 0010 18 2

 טל 2+ 2 21624 206 10290100609 427 1215 18 10 106! 1 2406 46

 10 2600116 22 21112080 2864 40 86 101:12464 201009 106 ם60016 01 6

 ז וטנמש (004. 1 208 םגקקץע 10 16061ע6, 18 106 21656006 04 ץסט 416

 4044165 01 2 }סש, 40 5204 30046/ 186 210460022 428 01 1619100 4

 )0219, 2064 10 160021ת 1106 10 11 ט118 211 תמצ 2047 2864 זמצ 9001 }

 עזגצ 10 166, () 1014 01 {ם6 1164ט605, 1024 1 םסוג תוגץעס36 6

 826 סונמסועס/ תמצ 862/4 10 566 1066 1/0401011/ 2860 00490160110031צ.

 2/05064 1 סט, זמצ שגצ ?םזסטקמ 20110655, 0108 1 140604 10 6

 טט0116 1 1176, 80 1024 1 1600210 12100101 {0 1ם} 10128 226 48616097

 106 {16 1168149 01 תוצ ןכ26019, 07 211 םגע 161411ט65, 206 0 211 6

 טז110 גטס 20068164 10 ק2111010216 24 1015 16511721 01 2186. 1143 6

1,014 )204 26! 216. 4006! 



 8 ךם8ע ןעטשש15-842088106א84א8 0308

 ק2ק0/ 200 81440164 101 160660000. 1 264:00 1126 ק2ז+ 01 1015 19 6

 םט 1 40 םס+ 1146 1ת 4815. 4214 וט1124 1 גת 1641// םעסט6 15 1161

 {ג6 1624001ת89 01 תגצ .'40015 םגטס 50 46621/ 100ק169866/ 106 טט161 8

 טנפיסזסט9 {זטו 1026 1 8821/ 6ט6ז 1011060 1061 010561ץ.

 ןלטסמ תגצ 148015 תגטס 04 {גט0מ? 206 סטז תסֹוץ 1044 6

 {מסע ת2עס 64190076164 14 {םסצ 206 16 1עסתנ 1061 120015, 1זסזמ 1101

 ץשצ16) {עסעג {ג6 ןגש 01 186 11ט108 (200. 1 5מופ 15 106 ן2/2156 01 6

 םס0ק16 043 181261, 1824 1867 2611676 18 486 100144 טמ10ג 4064 64

 11460141002117 1/0ת1 4061 ק216215, 226 1061/ ט216049 1ז/סתג 106 ןקע008648.

 ןפטסמ 406 םע000609 4140 804 קז6200 1861 סטטג 4110090:08 1166 406 (260-

 4169. 623 קע00615 160610664 406 10120 1זסענ 106 2105 1112 04

 טט026 4068 סט? 101240 1600106 01 19 14 4651/65 05 40 26 ן35/, 6

 2004 טקז190+, 224 106161מ 4846 106 220014655.

 836 סט! 10128 4068 80? 0001241מ 0001002064206019 101 001 1841

 ט1021 וט611416 סת}ע, םט+ 2150 101 סט 82110021 1מ!סקזוז} 23 2 260216

 טט010ת 620864 ט5 40 10141564264 211 406 ק2ת95 2264 21/05 07 9

 {סז?ט06 206 5111 ?60נ21ת 81620125/ 10 סטז גס1צ '1 0980. 1011116 211 4



 ךיזחט ןעשופ5ת-אתעצזע8םנסגא 08484008 77

 תסיא 040 1 1602ץ 022? סע תגעס 4006 1 זוצ 060211? 1864 םסז 040

 209404, 1 30646114846 10 11624 0 106 ק248 ץסט 2206 1640 106: 10 95

 וט25 ץסטע םחוִצ 46916, 10 168/ 106 1,014, 6214 ומ 1115 שּהץֿפי 0067 8

 ססמננ8מ016015, 2264 06 2 2004 00001246 01 םטזמגמנ1ע-

 ןאסש +ס ץסט, םנצ 21640168 2064 4627 1116049, מס 4406 4

 {0 ק2101010216 24 תמק 1680721 10 ץסט, ק216015 206 00:10/60, 1 סט

 ?ס ססםטס} תגע 44039149.

 1 ם111668 ץ68/9 0+ 406 100600000 01 תנע 1116 226 ק29560--4067

 עט טסזצ 9ת01+ ץס8ז8 טט0100 1611 110 406 562 03 6061016ץ , טט010ת 5001

 1ת+0 406 40ץ798 01 136 0251. 45110112/ 10 1061 1246 ואג11 06 106 1216

 106 ס0ע0109 ץ62/9. 4190 186 {ט?טזס, טקסמ 186 יט6618 01 1106, וע11 6

 {120510110660 1800 2 225 1406 0017 101מ2 1024 11069 1016766 6

 ז6012108 ט00020962216 10 616זמ16ץ/ 15 4186 1012 01 106 14

 !סש 2162?, םסשש 10204018060/ 15 1086 ע2136 01 106 1014 טל

 {םס 1,014, סטז (104, 2876 ט95 4840098 םחסממסז 1/10968 ! 1 06 15 1008-
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 2404 4069, 169 1621 2864 80065, 6111 םסש 81280021/ 20010200 6
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 ןוגטס 206 81106064 1מסעתג 10 9616 תגס 25 תנע 201465, 106/ 8276 2166 10
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 568, 8 1080 ס0גות, טט8056 110/5 206 1204 200 2106/ 75

 15 6 מפ?סז 01 סט{ 016 5106 וע6 2602006 2 821100.
 {1סיש {זט6 216 406 1001495 01 414: 81

 "1424 םס+ סת}} 106 {ץז2ת/ 1021200מ 81004 טק 2942105+ 15 00 506
 9, םט+ ומ סטסז} 260612610מ 106ץ 5124 טק 292105/ 9 10 11446 240 4
 01 טפ, םט1 106 1101ץ 6006, 8169864 26 116, 84768 095 1/01מ 1061 2245.
 1646 ט9 {טז;ג 186 2869 01 סטז 21560ז/ 204 0026 5021 76 4
 4066? 146 יאנ11 804 40616 4021 1ץ1)1200102 1609, 25 1/68012606222/

 / 580002ז1ט6, 4200100025, 6510 2060 211609, 512081106060 106
 01 סטז ק60016, 1611164 1060, 401401664 486תג 20610116551/. 1124/040, 1001-
 ףט010240, 546046, 200104000081264, 2400 21/ 4061/ 01000659 6040
 81604עפ 10 0011004 סט ט60016 204 40 106 04 סט! 82/069 100 7
 186 268/68. 4406 1015 1251 15 6טסמ 106 טט0194 006, 107 106 1216 260004
 4165 ןמ 810047 2551, 8616 סטז ק60016 ו7616 ןק141169917 1611646 04

 111245520160, 216 01 015 ק12401005-
 םוטז 4106 106101131 (1064 /210869 2/ש2עץפ 006 טפ, 15 2ע0460009 ט9פ,
 2424 116 200015 186 ק12תפ 01 40056 1024 5124 טק 2221056 15 2040 5
 116 431064 186 00196 01 811624ת0, 106 601084664, 1/0תג 2 60196 10 2 21699-
 ותפ 50 116 21602ץע5 1105112469 106 ק!205 01 18056 1ע120109/ 1:446/61016
 גת 5016 01 211 486 50861109895 206 000165910מ5, 406 50021/ 2040 6244
 ק60016 216 811 21176, 5109 ןמ 1061 00071004005 284 2ט0720+ ט8
 גסקס 204 0001226 40 ק1001ג1 186 01629 ק110010169 08 8108 6

 וץס114 19 10004064: 14261/+ץ, 60021/ץ, 1010 2040 מ6466
 (0מ, יטמ2+ 062041131 106219 1696 16/תנפ 66021659! 4484 1 גזמ 0
 זע1{מ 4106 0016496 102? 1 5021 םגט6, 1עסעג 40-447 סת, 00 6
 גמ 4015 21206 1294, 01 וט8108 זתמצ ק60016 216 106 8048402164-206210158 1

 80 תנגמצ 060401168.
 1 גתג ץסטמק 2060 1121, ט01106 ןמ ץס215 204 1800120/ 01 106 טגצ5
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 טססמ תמץ 2621 224 1 10029106 106 1,014 (2040 21ש24ץ5 6061016 זמצ

 6ץ69 90 102? 1 זמגצ 2660 1115 1209 2640 (2000002060216015 ט0108 קז6-

 56/06 זמצ 116

 1002 ם216045, זתצ טסז} 9001 אםסטטפ 211 4026 ץסט 2276 4006 77

 006 5106 זמצ 2118. 1 40 160020126 2064 200ז601246 211 1024 ץסט 2446
 920110064 101 106. צסט 2276 164 106 טקסמ 106 שג/7 810 (206 0001-

 תו20060  צסט םגט6 1209 106 10 680056 146  {סט 8276 60000764

 60119066064/ 46200619 10 10511006 106 1מ 106 ןגש 01 (2064 2264 סט;ז 2017

 1ג0202964 צסט 2406 164 106, 5804 106, 6101064 תנס, 286 21 זתצ

 1600116216048 02006 1/0תג ץעסט+ צסט 8276 502164 0 10006צ7 107 זםצ

 116069811169 , 1824 1 0104 2000ע0012446 20016 01500ז8. אסש 1446 6

 1,014, ץסט 2276 2ס 62096 10 26 258220640 01 תנס- 3 סט 5241 06

 ו/168 ץסטז 90 1ת 1815 4000016 20162ץצ, 104 006 תםסשש 061601266 48

 תוצ 81114429/ 280 תגצ 00081002100ת 25 2 |ןסש. 1 2276 2600106 2 תמסזחג-

 ט6ז 04 416 }6198 060016, 204 1 תנגפ+ 1660 226 ק1/6561ע6 211 115 1409

.6045140118 200 

 1 םסוש 12156 זחצ 2206 10 106 1164ט609 2064 1 8062 סח (006 14
 1 5021/ 160ג241מ 1/ט6 40 תנמצ ק60016 206 תוצ 1610100, 10 תנק 1244 4

 {0 106 םס}ץ 1160ז66 12090296 25 1009 29 1 0111 1176 244 01624036 7

 תוװ 1612100 1 שש111 20 ?0100980 816 2064 002461, |ןט56 25 04 4
 ק2/06065 414 0 1208101640 24 0621 101 1861 2661 ןג 006 (204 }
 50211 2190 06 16264ץ 40 52011806 ןזתש 1116 101 106856 160645.+ 19ט6ס0

 4621 40 זגצ ט60016 15 2190 4621 10 תוס. 217 5001 2064 זמצ 6246 11

 ט6 186 קזסק61+/ 01 2108 2264 סטז 2ס!ץ 12020296. 1 5821 2/שט4ע759 6

 1460614664 0114 תנצ 421108, 406 080968 ק260016 01 (304

 6 1014, 9606 ץסטז 816551408 10 תנצ ק216015, 93701} {ג6זמ ט08
 110469 2264 קעס52611ץ , טע01000 4061 11765, 204 2120/ 211 4061 6063.

 (ג176 ץסטז 2606641041025 10 םנצ םזס460019, 8191615 2064 106 60116 14זמ11ץ.
 101698 16 411601018 2060 זתנצ 16208615 2860 1015 601116 8017 00801602-
 (סמ+ 5684 1 םצ 821720100 10 גגצ ק60216; 24406/ 1םסזמ, ט00116 } 1וטס

 8064 01102 106תג 0208 10 סטז 1017 1286
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 4ט0טה!מ55פ עס 24 םתת ןזזע2/ 4

 םצ 11. גאז אז,אס110ט3

 םמאא םאממאיעפ, 1,40128 אאמס (גטא'עז םאז טא ;

 1 015 42 15 5200418664 10 106 2064 15 2 8011443 101 תנצ 462 8

 2060 6011/6 1201. 1 2276 2600216 40111660 ץ62/9 017 206. 1 8476 8

 1/2051012160 1!סזמ 2 50021/ קסצ 1010 2 16500091016 תוגמ 01 181261 1

 18 446 0054 462 2264 5100180020/ ק6/104 01 תנצ 116. 1 םגטס 06

 {זסעג 001101500695 1040 102080064, 1 תגטס 10 0067 211 4186 10169 04

 ןגעּפ 00101020066 40 ט9 םצ (204 {םזסטפמ 210969. 6? 10 10ופ 427 זמצ

 ק216048 0606 165000851016 101 תנק 1/205916551005; 1/0/ג 4019 427 סע

 1 5821/ תגבטס 40 2620 406 1650105 01 תוצ 2019 204 16006/ המ 2000טת04
 01 תנצ 46649

 1 גתמ 1046664 111200460664 21 406 1621122610מ 01 תמצ 1690005101114168.
 11 2ג006218 10 106 ןט5+ 25 11 1 תגעס 40 1676 תנצ 80006 226 ס0טםֹוז

 20 901600616 6156 2064 8004 10616, 0236 תמצ 101?ט16, 00144004+ 0

 התצ 164/מ100 01 קע0160040מ. 1 ם8ט6 40 06006/ זוצ שגץֿפ, 214 1!מ 6

 11800+ ק2זם, 10 1 גמ תנש סטטמ 102516ז. 1 98211 ם4ט6 10 680086
8 2440 1051106 080056 ,4624 16(604 280 1116 680056 ,6311 206 2004 

 1ת1350106. 14 4606005 טקסמ 2175611 10 824 2 טטג7 1 1116; 880014 }
 511006664, תנע 820012655 15 6512211524664 ; 830314 1 1211 1 88211 2276 0

-604960136806 106 0681 

 1 םגטס, 486/61016) 10 20286 211 ק16021200009 01 24 8014168 41

 501614 2004 2//מֿפ 214מ26 1210 22406, 8006 6011 2060 6216126 {ע}ו

 טזנקת 211 .

 ' מס טמצ12ג0461168 סם תמצ 101606264 204 106 (:02101206006015 4

 1 תגטס 40 ק6110ז0ג 216 {מצ 521614 206 קע01606402 40 216560װ/6 6

 892108/ 106 2611 סמסעגצ 81, וטמס 16815 21 זחֶצ 4001-51605. 106 םגצ-
 1240461169 0111 21ש2ע5 1620104 106 10 1076 486 1,014, 6204 01 461

 יענזמ 21| תנע 86211, 0118 211 זמצ 5001 2060 יא1/ג 211 תנע 10128+ 1 ם266

 4160 {מסזג 25 2 1020 טקסמ תוצ 224, 1 3276 212064 {םסתג 25 24 1
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 גג ץסטז 107130 10000085, 2276 20106 211 4015 204 !סזס1טסת 106. צסט

 מגצס 164 תנס טקסמ 186 0218 01 118110601526859 2264 12090/ 106 תסש 8
 סססצ 106 !גש9 01 (204 206 1119 8617204, 210969.  ׂשׁשםסמ ץסט 0111 6

 {026 ץסט 276 204 פ0שמ 1ג ע2/8 206 102? ץסטז 1:000165 206 6ׂ

 9000 11016 ץסט 6111 1610106 206 26 1034 01 זמס. 1106 סגמ 1{ 4

 ץסט 10ז 211 102? ץסט 8276 4006 101 216? 1 םגעס 80601מ0 40 16024ע/ ץסט

 {01 211 1419 סט 40 206 6201 זחצ 1020/45, 004 ץסט 6469116 106 10 6

 2004 2264 800694 40 (104 2864 זמגמ. 1006161016 14660 ץסטז 1

 6968 טקסמ 106 זמ 106 316!13, 101 1 854011 664 ץסטז תס/ק 204 2406106. 1

 101 זמצ ק211, 8111 40 תםמצ 0100091 10 101/00 ץסט. 1 88211 26 4106 10 זמצ
 ע60016, 10 תנע ססטמ+זצ 10 זמָצ 12080206 2064 10 זתמ 1618100-

 1 קעגצ 40 1466, 6ס) 1,014, 40 2ז01009 106 11765 01 תגצ 12406/ 0

 תנס6861, 1024 106/ תותגע 26 םגקקצ 0160 4861 0801016מ. 0) 1044, 66
 1מםצ 11627601/ 016551098 40 תנע ק2/6099 131659  {מסזמ ט11מ 110068 64

 ט10506116ץע. 3169 {םסזמ שג{מ 2 םגקקצ 1116, 262160 206 10+.

 5026 1 גע 0168951295 40 תנע 01040619 206 919/618 226 40 211 םוצ 124/נ-
 11צ, 40 תנצ 46202613 2064 201069. 21698  2150 1015 םסצ 60091684104

 411 181261 5604 1 תצ 881724/00 2064 2610 תנע ק60016 40 16?טזמ 10 617

4060 .110111296 
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 102 24 8 ןעז11/ ע 411

 םצ 11. גאז אז א0110ט3

 סטאפ תאתמאיתפ אאמ '| 2018

 115 443 15 01 400016 51214802006 40 תמס ; 8181, 8602056 14 18 זםצ

 4011166010 2116002גצ3, 5600061צ, 2602096 זמצ 601140006 13 225960 4

 (תס 4460 01 תנצ ץסט60 00002160069. 1 גתג םס 1006 2 0814, 001 2 1411

 860866 תנגמ סטסמ 25 ץסט 216, 46 000002010מ 10 211 1013 9671068.

64 5061667 21624 406 01 /1060006 2 25 40-4247 6010 1 
 {נזסטפמס+ 106 0000141165, 2346 421164 3006 106 829 01 006 (1004, 4

 סמס 12160 220 01 086 ק60016.

 ש0601 6015 423 תנצ 12106/ ט29 16500051016 101 זוס 2064 10 סטסז7
 114416 101542446 4006 םצ 216---86 2016 106 501116021 2ט01500060/; 1/סזמ

 {תופ 623 סת, 211 1650005101111108 1686 טקסמ 106 224 זמצ 1246 812461ץ

 646012110664 ''(1004 11002006 01 4015 קטמ1500060+ 1 5021| תגטס, 25 0
 191261146, 10 ק6:10/עג 211 1גש9 206 000001206106045 טט0108 1069 4

 0476 40 1115 ט60016.

 '1 06161016, 1 גת 2068 9124 2064 1112066060. 1 גזמ 2124 6

 1 גזמ 64021 10 21 40056 שתס 216 תזסשמ טק, 206 1 200 11120160660
 406 0115021669 4021 0111 5161 1206 תנס. 1 גתג 5411 ץסט89 206 10620611-

 6064, 1 התמ 211214 1 101014 1211 206 801 26 2016 40 51244 טק. 1 48616-

 {016 5011 8664 2 20106 10 1544 206 טקסמ 406 ק268 04 1116 90 1027 1

.2512 164 26 04 1110 

 1002 2216015: סט םגטס 0100804 תנס טק, ץסט םגטס 200? ץסטז

 ט0210014/ 6ץס8 076 תוס 10 2 ןק61104 01 101/166ת 762/9 ץסט 66

 1ת5011664 נס טט160 2:00400655 2264 ט0119410695. 1 8296 020566 ץסט תנגמצ

 8 516601655 מנפתז, 1 םגעס 020564 ץסט 2150 22: 284 901/06. 20? ץסש



 ךוז8 ןעצט158-411281068א8 08 108 03

 101 תמצ 16119100 ; 10 6110 406 0111 04 406 (006 וטמס 16818 20006 4

 {ס 8060 21206 1מ 106 6/65 01 (104 226 מת. רׂשמס 020 161216 211 1026

 29 00001164 10 181261 600116 1מ 106 000861168 01 4190619108? שש

 648 00006 406 0808 01 03 260016 יאמס 0686 103101} טקסמ 6

 4ז688014 01 486 םזהטס 2106/ {16ץ 826 ם1טסמ טק 4061 50018 סמ 6
 841040-42-16 104 486 סו 162006? ןפטסמ 10-:483 406 ע0106 01 }2008 8
 1162164/ 1/ס00 106 000011168 01 !ץזגםמץ 406 ט0106 07 120060124004 04

 טזסאסמ 1015; סטסמ 40-40247 10028 9 40209046/ 18 6610 0060 6

 םקזס9עסועמפ; 186 עסזע 207855 01 1161 329 2668 84001660 2620106 6

 2006 512װ09! 1 2תה, 180664, טסע} תוטסמ 1625664 1029 186 44/ 5

 24 1254 00106 ושמסמ 1 גתג 0202016 90 5424064 00 תוצ 0216 1 106 02020-

 :זצ 01 2 }סש, 1106 40 זחצ ק60016, 2064 קזגצ 10 406 6006 2111009 10

 406 4260 1024 116 תובע 5604 1119 82172610מ 1/סזמ 200ט6 40 106 684

 0168 01 תגצ ם60016, 10 486 160021046/ 01 406 8011; 80 1029 186+ זמגצ

 המ0 ט27פ 2464 106209 01 0ט610020100 406 011519 280 8240 2 +
 10/ סטז ע6420404 1406 ס{סשמ 01 186 1602210 טקסמ זמצ 2626
 2610668 תוצ 6765 280 טססמ תנע 2101 18 2 10211/ 4820 (100 5

 160660064 3 1?סמג 486 1100 0110 01 וי שץמפ+ סע 2 511009 2גזז0) 284 5
 8זזמ 01 16 1,014 15 5611 ק16021664 10 9406 טפ, 10 211 03 06107640 6

 תס+ 25 ץ64 פ0086מ 18 406 ?3121011 01 רטז248, סט? 80065 216 806

 1 186 4218 4606מפ, 101 186 1106 01 151261 611 804 06 =, 664
 204 סט! 501111 0111 161021ת 1016061

 סמ! 1101ץ 1 0164 20066 ! 211 תנצ 0068 2064 640004811009 206 0 6
 4 162520/ ק120? ןת 100 22/6464 01 18/261 (31206 זמס 2 קט16 2626

 50 1024 1 תתגצ 804 21206 1 1016 6768 2064 1מ 106 00110168 01 1060

 806 10 6214 ןמ 186 ק268 01 ן35006. 5604 {םצ 1120/ 10 01? 001 {ס
 מס 186 800664 טטגעּפ ש8108 1651 1ם {םצ טט01495, 25 {םצ ק10006+ 225 5414,

 "46 164 םנזמ 4026 210118648 210015613 210/ש 18 1019, 402? 26 006461-
 5120640610 2064 1:8000/668 106, 1024 1 גחמ 106 1,014 וטמס 646061965 16104-

 2055, 1450106, 1180160050689, סם 1019 62118; 104 14 40656 18:ת09 {

 061ו201/ 8218 146 1010. 45 106 466 01 116ז30מ 1026 ש6ת/ 4062

 טגקסמ 186 תנ03212109 01 2100, 50 2127694 {םסט 5684 40שמ 106 466 4

 ט1048618004 204 002112465ת/0 סג {גצ 260016 80 1046 ש6 זםג7 6

.111166 

 5604 1 םצ 21689100 1{סז4 200ט6 0764 21/ 2586000164 8616 ששמס
 8406 40 061601216 זגצ 16541021
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 8תתמסת 108 4 םאת עזיושצ א
 (460401698 01 24 ןסש198 םסצ שׂשתסמ 116 26002168 13 + 6218 01 496.)

 םצ (ת טפז,זאסיט12.
 םפאמ תאמטאנפ המטפעמסעטס 1 ט8011888 גאס זז, 2558 ,קס 1188

 עס יענצמ אט}סזסזאס סע 21צ (?טז ,8886110א ;
 8168864 86 ץס, זמ}ץ 800664 ק2160/9, 101 211 186 0004 4440 95

 {02+ ץס 8276 4006 101 תגס 6764 9106 16 447 01 תנצ 0118 0060 םסש;

 ועמסמ 1 0600006 101/06008 ע6215 01 220. 1015 19 486 4087 1ת 0108 66
 1610106 2064 סמ)ס} מע 16911721, 106 16501721 01 תנצ 32/ 211027ג8. תֹוצ

 4/9+ תוס22/6 01659189, 106 1698100 01 זמצ 115, 061098 10 ץסט} זמצ

 טס107664/ 12486/ 204 תנצ 800660 210486/, 10 211 186 1/04016 2400 6
 זץמ;סת סטס1?ססא ץסט 08 106 שבע 0116 ץסט 540064 סמ 406 059 06

560010164 04 1010:04 1 1824 0416 
 18169566 86 ץס, 211 תמצ 161261765, 2000210420065, 1116045 2064 0020-
6 60 ,001 4815 04 582646 486 18 2616 2596012164 /21 200 12065 
 406 16511021 04 ץסטז םסשש 0046. 100 3041 תסש 1 תגטס 2660 209 2

 (טט18 04 106 +זטמא 01 191261) 006 1/סעמ 10-6ג43 סם 1 2זג 104664 2 ק6ז-

 1604 ק1גמ ומ 186 2246 01 406 1,014 04 110819. 1616 18 0 6244 0
 זוצ 161010109, 966102 ץסטז 000046020065 501104201089 זמ/} 67 9

 2016, 119660109 40 406 9061 1056/304108 1מ סטז 3013 20 1
 18090296 0116 1 גזמ 0610 2/00904 0006 486 ק10160009 ט1095 1

1812461 01 000916924108 106 

 101655664 214 {םסט, זמצ 6421164 168006, 10 601120160109 זח7 46264/
 1סז +םסט 225/ 91ט60 106 01 {םצ 619404 224 !םסט 0291 10206 1:00שמ 0

 406 םסש 2 )6098 120 זתג} 5000664, ק010600 004 204 462001898 6

 1286 ק2/מ05 01 1116 1ת סט 2400164 12020296, 1ת 4106 128004296 01 4
 8660 2864 קע008619 שמס 8206 11040468 104 19 106 ק2:8 01 1098 4

 1451106, 186 ק2/ג 0? 186 140/2מ 2064 121/מ, 186 שג7 01 ש1900ת4 4

2 

 ם16תזסמ 2264 00001260469, 81163 2064 211 23960001640! 1 אמסש ט61+

 אס1) 1826 1 210 5401 2 0624 קג 1מ 106 1600016 01 {06 0496 7
 151261) 2 10616 םץפּפסמ 1מ 106 101656 01 2211-11669, 2064 מס 2זמ }1 0

 80062/ 261016 ץס יש168 ם0115066 64106400? 1 גתו 5411 4606 1ג 59

 {0 62601659 2090/ 18 186 קע656006 01 4019 20080164 0088/6921108. }1

 2ז0, םסטטסטסז  טסעע 4691/005 01 16124109 10 ץס 40-423 4026 1 טסם46+ 48
 10 8004 186 2240169 101 תמצ (2064, 10 תנצ ם60016, 101 תנצ 1801248 4
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 (1009 2064 2006 1040. 11 19 {401610/6, 8ט061400093 10 527 4046 6
 עמגצ 6 246 10 018 16110וש-תנגמ 204 2004 10 8 (0164401.

 זגט+ 6004 8214, ''} 8021/ 101620 2264 61906056 וא108 406 5
 ?0662164 206, םט6 25 10 106 שזסם29פ 260606ס0 תמגמ 226 תמגמ } 0211

 106001 8121 10/81ט60698.

 ''0-(8ע 416 41 241:2ט20 0602/16 401:166מ ץ0818 204 006 647 014.
7 106 .16500051016 15 21006 26 206) 400024164 606169 406 0+ 45 
 זמבצ {?סעג !ותוס 40 1106 2600804 215 200600040 18 1/ סג6 0
 ססזמקט15100 סת 1018 ק21+ 107 16/01009 2415 200 6 0064160066 4
 ססמזנ21016018 2666660 זמגת 204 (204, 500014 סטסז 26 ססחחקט190זע-

 (ססמססזמ1מפ" 416 1008 0066 1080 206 זחגמ, 106 ןכ216015 4
 ססנמ1מ6006 {{סאג 415 עסז} 44/ 40 100ק1085 טקסמ 106 2104 01 7

6604 /0068919 406 0114 

 /אץס, 6006 6111 1486 0216 04 416 40068 100216 111015611; םט0 8
 {ס0 401169 10002/6 תטזמגמווע, 16 18 416 ק216005 1021 תגטס 10 1640 617
 6014 226 411004 תותג 32601 86 26000008 !טווק 46ט610264 {ת 000/} 4

.1114 

 'ךימס 5'42410167 1652005121111 15 2150 106 200106/9. 106 111 םסו
 גת 10086/ 6 קט01566 10 406 41ט106 0005 5401 1
 0 1411 10 סטס סע, ןכט+ {ןגסע 216 81111 406 0050001208 01 1061/ 8

 זםוגזד12111121181115.

 , 6226 01 101/0660, טק 401 215 6120166ת60 ץס2/, 245 סטז 8
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 5111 1024 106 124061 1003 01/ 211 165008121114168 10ז 115 800. 140.

 86 12606 011| פ1תממ1ץ 4190006036 40 101014 תופ סג 10 40 598

 ץעתנסמ 26 226 4006 0116 01 215 226. 204 106 6768 01 186 2004 4

 ןסט182 14106/ 11 00060מ36 10 0210 211 10001140+ 0165 1 6

 {ט?טז6 02166/ 01 015 פסמ. 116 0111 68062ט07 10 2126 01 תוזמ 2 זמגמע

 20610764 206 169060164 סע 21 2 1136 ןסש 200 2 2006 0041260 1464 טפ

 סקס 1024 106 262001101 ט19 01 106 1246 26 10181664-



 1118 ןעוט15-8421481684א8 08481084 53

 26 804 0216 104 015 9003 0084004 1מ 486 1006? ראגצ, 2 4266 טתס

 ז6101065 2602056 26 6111 04 26 ק0019866 106 115 900 9 2015 18 2 4

1206, 2 862141698 126064. 

 א1+ 464 1116005, 1 6113 ק1טס ץסט 10-427 2 תסשש 62:01420100 00:4-

 06ז8100 186 26866100008 04 '(20064 11042006. 126 םסש 660

 15 2 2260121 006, 10 514049 10 162500 2264 1 גמ 9016 1021 21/ 01 ץסט 1

4966 1164 416. 

 449 טטס ק6106196 תסשש 186 20421012מ9װ/0 01 2 12406/ 0761 215

 15 801 4 עסעצ 5600 006. 1006 18406/ 42465 ק2/0100124/ 6216 01 019 0

 טע2סמ 26 8119 2? 186 128016, ק1גץפ 21006064 406 0096 0 14 406 846644

 6 סעס 01 486 0246141 1246 010869 204 2064 64646048 6ט6ז7/ 01

 111542166 טם1סת 486 08114 00211119. 24 5ת0211 ססצ 829 טקסמ 219 90001-

 4615 גמ 6011/6 0046 01 1269 286 0000012064016015, 2264 211 40696 1369

 46 100004064 טמסמ 106 ק11801016 1824 4 500211 124 15 04 2110664 10 0

 טט82+ 28 0106 006 תוגצ 40, 4824 2 911211 124 15 804 21100064 10 1216

 2016, 4024 86 תנגצ 01 !גט90מ 21004, 1024 26 זמגצ 806 00סמ 018 8

 טט0116 גמ 0106 006 1219, 4821 06 15 204 211000664 40 8010146 019:864469}

 1026 06 15 204 2110664 10 1286 229740100 1/00ג 406 0056, 201 10 ם1גע

 טט160 186 049 804 40 1106 סג 186 009, 284 86 זחגצ 0 00 2 6

 0106 {מ1מ99 4829 2 921211 ססש 615068 10 40 שםצ? 3786:61016? אס

 406501009 246 40 06 254640. לא םסמ 186 124864 025 2 68110 46 66

 40 40 211 44696 401099,226 215 12106/ 1014 םוזמ 1026 0625 806 46

4684 40 10 

 סט, םגצ 11160845, 216 2101054 211 1218619 01 64110160 2864 ץסט

 !:םסוא ט6ז} 0611 םסש 000162520/ 16 19 10 ק162408 10 2864 10 קטמנפתמ 6

 ט8114060 104 106 9406 1/24996551005 ושמ10ת ץסט 2206 000121144664 טט6

 26189 01 {םסוז 206. 1 אמסש םסשש ץסטז 0008016006 401016018 ץסט 4



 52 ךוזמ6 ןטטט1524-8א281684א8 60841602.

1608 4 822 2111/,/ 411, 

 ןצ '1 אז ת 414,

 18, סא פתז א8ת8/ , טז ,איתזעטפ את {'תזמואס8

 יעש6 תגטס 2996000164 10 061601216 406 4247 0? 2 9'001140 112031000,

 טעמסמ 116 26000069 2 זמגמ ת2טותק 40065 2060 16900051011416. 6

 טקסמ 2 110, 6 106 0014 085 8111 ץסט00' 1 115 810001100 ןק61106)

 ומסמ 2602106 1106 ץסז} 62ז!ץ, 204 24 101116ס0 ץ624/5 2 08110 6026

 4 {80ז0300 1020, 204 16 749 ןכ6116041/ ואס11 2016 10 ק1גצ 2 ן2/+ ן|

 ({מס 000114. גאסוש  סש1ם2 40 406 400מ260121 1116 טמ10סג תמסמ 1644, 6

 טטס116 26024106 2000ז102) 2264 זמסמ 2זסש טסז} 510617 , 426, ;067610164

 2ז00מ 1008 ק60016 2 תמגת 01 101/1060 ץס2/5 15 5111 2 0210 0

 טמ046/ 106 2081012מ90/0 01 ק2/600 םט? שס, ןסשפ שםס 2/שגץ5

 1620 2 262/63/ 220 2011021 1116, 216 8411 0202016 10 46012/6 סטסג

 {תס 4811666010 702 1026 001 500 18 קזסשמ טק, 244 ישס 6064 6

 טס664101100 01 '(2004 11442206.

 ושמם26+ 4069 {םופ 2606010000מ 810011/? 12005 16 זמסגמ 1026 90

 6015 1246 5 1מ01406160+ 25 10 106 0004004 0? 215 504 7

 ץס טס001069 2 1120 21112728? 15 16 קס851016, 15 16 1103 1026 ג 671

 5016 1610106 2464 4021 (ג064 26024056 26 18 םס תמסתס 16500051016 7

 זופ פסמ 8 2048? (1124464 1021 406 14106/ 18 40 21016 16500251016/ 14



 ךוגט ןעװ15-םתאזעתזסאא 0203. 1

 1626 10/ 001140ז60 15 20 100001122/ 1012, םט+ 01 1016 1000016-

 2006 15 גת 1451/4040/ 2040 20106. שׂשםס6ט6/ 1665 215 0814 (1

 תנפ 8גמ61019100 ; טט306761 5144169 215 00212016/ 2080 1824 01 118 4

 001000201009, טטםס 40616101068 006 1116 10 215 021140 9 51660, 00
 200 קוגץ--06 4069 104 215 081140 20016 {םגמ 0 2016 2 800536 4

 5276 101 תוזמ תמסמסץצ 1ת 2 2286. 28 2004 081 19 6210, 2 264200401
 6114 15 גמ 0102ת0601) 280 248 200654 02114 15 2 2111 0810 תס

 080 ם1ש6 40 486 04061.

 4 םס4צ תנבצ שזסש טק סטסמ 11 164 0114 0862 1006, 236 {חס 11
 028004+ 4676100 11 14 15 804 ק100611} 02164 10/ 1486 5164 98

 טטםוסח 2 2206 4625 262 תס 1650169 טתסת תזסטמ טק, 236 062/0װצ

 105114041029, 6101021/ 6011096 טט0100 2 00114 101201069 266 ,383

 4421 0115460 1010390004 1116. 12105965 2860 !טאטז} 206 26109 1086 סט

 םסמספזץ , 640102110 206 1101211/} 1620121מ 1146 {מס קץז2ח105 10 פתסוא

 {0 106 134316 0606/201005 406 ע2136 01 4004 ן216248.

 (62060160, 10696 216 סט 641200006495; 204 טטס תנוגפ? 0115 {תסתוי

 ?סז טט6 תנטפ+ 1226 01 {םסתמ פטס8 םטזמגמ 261009 102/ טטס תובע 806 6

 266 סטסמ ןמ סט 212769. 14 15 2 101512/6 10 1012/ 102? אהסמ 2

 6114 1620069 15 10111660/װ ץס2/ 031 ק2/6012) 401168 06296. 0ת, םס

 1א046 1215 15 2162 סצ .(10064 11042006, 101 295 1009 29 2 00114 18

 46ט610064 1060 2 ק611604 תובמ, 26 158 5411/ 0806 {06 0001001 01 5

 ק12011023 221:6015 10 ֿפםסשש 186 שג} 0616 16 18 1100! 2864 0616 4

4214 15 

 ץ/16מ 1015 100121 |69900 1מ זמ!תס 1 ׁשופמ ץסט 21 2 262ז?/ 2004-

 ןטס8+ 24ג/ 106 12/-21162728 86 186 02096 01 2020 {0 013 קססעָח8

 8060 {0 21/ 1512616 2127 1246 286 210406/ 061601246 וט168 146 6

 60?ת91290 116 1320-24142320 01 1061 2/2064-0011416, 406 8005 01 5

 40114660-ץ621-014 טסצ.



 50 1042 ןעשש15-אאזטגנסאא 60ת8/4108

 םט+ 2125, עסז} 160 ק2160/5 מסשש טט0616 106 1076 10 8

 טס910פ 2860 אמסז6 1015 1076 540010 6840. 1212תץ7 ק2/6048 !6גסוש 1

 טט0616616מ {ס 2610 4061 08060ז60 2064 תסש {תסצ 216 52011400100 1160

.5244 0} 

 ץשס 1616 תס16 40 )6158 ק216015 224 1606158 00110168, 280 6

 ןסעס 01 )סושופמ ק216215 15 106 21624691 1 106 600010 804 וא1גמ 1

 / {תס 10ט6 102? }606158 ק216019 262 10002164 4861 02110160, 186/ע 68

 1מ08117 10 406 9'00114 81000202, 10 406 9'08114 88065, 240 56140001 1

  {םס 0114 1001219 106 }600198 210406/ 11 קגשמ 266 125 קנ1סש

 ומ 0146/ 410 0016 861 0014 0009 ; 56 111 200621 10 106 4626 ןת

 {861/ 2127685 שםסת 86 0010 82006/ 15 5806, 204 586 ׂש1/| 56140זג

 10056 6טסמ 006 810 טטמסמ 506 262/5 תס/ 02110 260040 0364 40

 1165, 284 506 041 804 6760 1611 4186 12106/ שטמסמ 586 ,םסש9 1026 7

 08114 10100168 1 224 00ת022תצ.

 ''מזסטפ'8 8691126006, 186 2101214/} 01 תמגמץ 02161ס68 18 0

 411640, 2864 1019 4621126006 15 ק21110012/1/ 120002ת? 1410084001 6

 9684 010169 2060 6906012117 גת 406 }6150 (246140.

 {מ 406 1624 014168 01 /40061102, 1/001171204 |ן665 2206 404

 6024 1061 ת0218 0216 19 10 566 1061 00110160 60281640 10 644 7

 1176114004, 2864 טטמסג 106 00114 15 02028016 01 6218102 תנפ 2644 6

 18 1860 1166 40 080056 0ופ סשמ ס0תוקגמצ 246 00 טט061676/ 16 1015163

 (01668 106 1010010124664 1246 26116768 4824 15 0804 שםס 0604 0

 םט08110 908001 2264 6215 10016 {םגת 015 1216, 18 ק} 1421 ע1:106 2

 תנ06ז 06102 {תםהמ תופ ק216045 2204 86 26605 20 20016 2ם/ 16408120-

 'ןימסץ 164ט6 {םס0מ 40 םץסוט טק םיש 10601961768 206 106 2681 15 0116מ 2

 544 006. 10656 0810168 טטםס 26000016 1106 400 9008 216 20/ 10 20

 251/8/, 240 0161002161/ 9108 1810 גמ 20955 ושמ10 024565 6

 101 {סזמ 206 882006 101 4861/ 0216048. |



 1842 ;ןעצנ158-א8אזעט1ס8א ס02/7684 49

 סשפ סתנוז םתחא: 840808859 270 84 8: 2-אז112 גד

 ןטצ )ןספמתנג 2,8ע

 אזצ זס8842 13/ת-ןעזזיזעט אז / תגתטאפ, העז י1עט8 ,אואס !"הזמאס1}

 18 {4616 280106/ 1012 סג 0//62 4062/6/ 10 ט5 {םבמ 03 1?

 00 ץסוג אמסוש 1024 200406/ ששמס יעס010 64082096 26/ 8826 10 4

 806 ק1601039 500065/ 112ע6 ץסט 5668 106 1216 שם0 1/0014 161 28

 0114 416 1ת 01461 90 5091214 486 1116 01 158 ׂ 7

 1086 יטס8'014 215601 15 010004066 וע11ג 60150069 04 820114068 7

 02110168. 5401, 0168 406 601116 1076 1824 ק216219 580 10 001101600

 טע11ת 186 604116 51139016 112? ק2/6215 10606112/6 292105/ 20006/ 4

 6684 עמ1סג ןגסטסע סטסע 4061 181011165---0681468 211 4018 !סטס 40 601-

 6ז6מ, 18616 1651 2 001068 טמסמ 486 90014619 01 2165 0108 8

 816246/ 1844 1076, םגתנסוע 186 4ט1ץ 04 21142102 טק 1861 08110168.

 146 404068 100 ק2/60/5 2476 40002164/ 4861 00110160 216 002-

 5146184816; {םסע 216 216216/ {גגמ 106 1076 40 1861 08110164. ןט96 8

 ןט216015 216 1ם 4ט/ץ} 00004 10 566 1824 4861 08114ז60 1276 6124168 4

 עמגוא גמ 106 2044165, 90 1הסע 216 גמ 4ט?} םסט00 10 866 1044 406 168

 סיזסיא טק 2621:הע, קט16 200121!} 2864 056131/ 206 0006 01412605 01 6

 טטס114.

 190 547 182? ק216245 40 204 204 11, 15 804 1146. 1116 1076 4

 0211416מ8 ט86160168 221016 129 6440064 ס6ע6ז} 2621 1624358 9

.0158 4015 017816? 



 58 ךוצס ;ןעוט158-,ג//81סאא 0884108

 5684 0610/6 001861/09 106 }סשפ 508:611009, 1861/ ק2ומ 204 901/06. {}

 (268401, 00061 106 01100015120069, 0276 1 זגצ 120100 152 סגצ;

 וץ/גס41 8126 1172111005 01 תנצ 01610/60 2060 81916:5 206 68400560 10 6

 !טשסז0, הטמ 2064 סג4מם0מ. 11בסש 0242 6 6010 406 116600עג 01 8

 (סטמ!ז} שםסמ 011 21618160 {מ 220406/ ססטמוז} 216 בג 6?

1 5106 1015 04 0401011082465 41056 04 01165 262/1/600100 106 

 4146 ,44120110 116026 סט{ טסז} זנגזזסש , 162 00 262115-- 40, 1 004

 66 4 00114 גמ7 10006ז ; 1 80211 20 1011 10 תוצ 21601168.

 אס 2 {666 תםסז6 000149 {0 זמ/ 216018.

 טץמסמ 1 6 זנץפ611 04 21| 18ג4+ ץסט 2גע6 4006 10ז חס, 1

 {וג+ ץסט תגצס 504:60664 106 תוס, 1 {םסמ 1661 102/ תנצ 18000226 18 0

 קיססז 10 סא01655 116 212110006 01 זוצ 6211, 0010 15 1311 01 1066 4

 (6006100658 10 ץסט. לשםסמ 1 966 211 1246 ץסט תגטס 4006 10 06, 04

 6324 ץסיט; 001} 2נזמ 1מ 1116 ע28 10 10286 01 106 2 2004 זוגת 4 2

 8004 }סש 18 0146 40 02056 ץסט 8000, 1 קע000156 ץסשט 1 106 ןקע65-

 6006 04 1015 וטס1?מ} 2996ת1217 1821 1 5211 40 תנצ 0000051 {0 קזסש טק

 2000104ו0 10 ץסטז 6615469 1 9021| 026 2 ןסש גת 186 טט00145 01 6

 קעסמת6+ שטמסמ 26 924ץ5, .12000 111 מס? 06 250200664 01 ץסט 284 5

 1406 50211 04 ק216) 566180 םסש 215 08110160 5200011} תג}צ 2216.



 ךנצ8 ןטעושנזפז-,,אזטםזסאא 02,108. 47

 208 24 828 אז112// 414

 םצ ןספטת (08עא (116סז66 162086/ 1ג 11020/60) .

 םמאפ תאמעאדפ אאפ םמז סטמפ (גז0898 :

 ןגסש סס240ט11/ 406 02/60ע 01 210565 טספגמ, 25 1612060 1ת 6
 '1מסנ2/ !

 4461 16 0216 10 259, !ת 10056 42גץ5 יטתסמ 210908 0160 טס 6
 תס 601 031 {0 תופ 216601/60 2260 26 5246 4061 130 טס,1

 , 0806, םגצ1מק 2668 210090/ טק 1מ !טאטז+/ 200 110069 טקס|מ
 ?חס |גק 01 גמ 190ץ0114מ ןק1100695, 106 010869/ 2115/001207 206 2162/-

 689 תנסמ, 86 !;םסש 01 םס 0216 20! 01 גת ק21מ--טשמסמ 1018 3

 סזסש טק 2064 תס 2602ז06 2 ם2ז 211:2ט48) 215 8154 9962 025 10 20 0

 366 תנפ 21610/68 2210 26 ששסזא8 3006/ 106 1000 ץ046. 1018 7
 211:2ט2/ 1000060124613 1616 186 4004165 1000214 015 ק60016, 815 1619100

 820 םטתמגמנוץע. 116 24 0006 ן26/061064 406 2162/ 4294 101 21015646 06

1416 1654 804 00014 86 4114 

 /4464 006 521110 01 (2064 165164 סם ת1תנ ט06160ץ 6 110640640 95

.6016 

 1 גתנ 10111668 ץס2/9 014 40-42ע/. (181/0660 ץ624/8 2206 06

 נג 01144004; 486ץ 0616 תוסזזע 284 הגקקץ ץע0215, 2084 1 6816 םסש

 וג 2 םסשש ק61104 01 זמצ 146.

 1 גנג םסש 02164 2 22 21112720, 2 90 01 0000002260016009, 2

401169 01 502 

 (00291461100 186 םופ?סזע 0? 2109695, 21000098 20 0416 12 4

 ס00000216 018 1815 ש00061131 206 8061} תנגמ, 9011 1 040 1628 1/ס01

 ןגומג 182? 1015 19 106 41016 טש268 }1 תנטפ! 0256 ג604/ 081140153 4 98

 8064 1010 01 106 404169 10 תנצ 1611060-068. 9עשתסמ עס 1626 406 215-

 {סזצ 04 16 ןסש9פ 01 48166 180052464 ץ62/95 2920, 0616 16 18 1014 41

 426 1989ץ011209 62101606160 486 1108 04 186 )ןסש5, 06 4868 ןע6-



 460 ךו12 ןטו6152-24א8810684א8 0846102.

 םט+ (תסצ תגטס 804 5000664664 ן1מ 1015; 1867 04480/ 0
 406 ןסש, 25 106 ק100861 5214, 1062 20? ןתמצ 9617201, }2000} 7

 1 9821! 0296 62:46111121100 {םזסטסמסט+ 446 4211005 וטמ016 1404 8

 0668 4ז1טסג 2264 4066 1 111 04 6264610010246.

 2464 16 ם2006064 30, 184664, 101 יט80616 206 211 10056 014 4211005/,

 406 164060060 ק01860040/8 01 106 1609 שׂשם616 216 18056 טשמס

 040964 486 8016 001140 10 11601016 204 18810464 50 זםטסמ קטמ1פמ-

 1160+ סמ 106 ןסש?  'שׂשם016 216 106 10011194169, 106 /4012161:10659) 4

 /059ע11205?/ 264 682? 2200? ק00061101 1006 15 886 5111 67

 גאס! סע תגטס 41320062164, 226 406 )60150 224104 8

 תסוש טקסמ 1061 212ט69.

 םטז109 4015 תנסמזה, שט0סמ 821016 0000695 10 1116 222! 2040 85
 וגפ 1026 116 001016/ 129 ק25564 200 90010100 פטזגזוסז 2001046865

 זעס 206 06160124100 סוג/ 0624 16511721, 6520, יט0100 15 14 0001106210-

 186100 04 סוגז 1/66640/0 1/000 2004296 02406/ סט 8184 61560040153 6

 1ישק412115.

 ''מופ 16501021 פםסש5פ ט5 2 1473 01 2006 402/ 40616 111 ץ66 6

 2 8206 060 211 10010618 226 0129520168 111 06296, 226 106 פטמ 4

 ק1050611+/ 0111 88106 סמ 35 0006 10016 200 סט ק254 1000 111 166גז

 {ס0 ט5 }56 25 106 1,016 (2064 2295 5214.

 1 גתנ קע044 1021 1 גת, 1/סזמ םסשש סם, 2 1060006/ 01 1086 }סו

 סס4ץצ, 2 50006 1ת 106 8164/ 51/300016 1024 186 /ןס6158 000016 6

 2ט064109 וגם 0146/ 10 קס1ת 004 10 21| ם2010ת5 8616 1 15 1120 4
 טט0616 16 15 4218, 25 106 קעס0064 2550160 טפ 4824, 411 2211005 0111 6

 601120160664 סצ ץסט, סע 186 101// 162001829 01 )3021 10/ ט008

 סטז 101614426/8 וט60+ 10/009-0 816 2264 1084614



 ךו זש ןעטט1פת-,;,א1281084א 03 108. 19

 עסת 2 888 2111 11.

 םצ ןספמעוצז (20זגטא ( 1168זס6 1 624006/ 26 11000868) .

 םטמאמ תאתמאיעפ אאמ 'םזמא 8 :

 706 םגעס םס68 0616012609 400-42/ 106 60000160060060+ 01 6

 תגסםזמ 01 141558מ, 406 1004 גת טטם1סמ 486 }695 7616 110612164 11001

 120 ; 186 תנסתזמ גת טמנסג עס 216 06160120009 01 129018063 4011
-65208 /, 424 

 {מ 10-6ג3 8 112001012מ, 6 1626, . 115 {מסמזג 26 10 ץס 0 6

 ועס וט616 1014 םסושש 406 }סשפ 0606 000000206060 40 2112 106 71

 52011806 18 0146 410065, שטםסמ 186 }669 0616 8411 סם 1061 סשמ

 1220, גת 172165006, {םסצ 8264 2 1620016 206 2 1110 10:11656 2 52406-

 ףז1מ ; 1םסצ 226 זמגמצץ 0106/ ק1601008 1102, טמ1סמ 2206 {8ס0/ 4

 8000 106 2201009, 2004 1068 18ס} 2264 10 םזומק 520118068 200 0

 0146ע 106 1248401 540118064 |

 80! םסש  טםסמ 676 2276 1051 21/ טםסמ עס 2276 261006ז 2 00

 תסז 2 16105216ת, 2204 6 גטס 204 6760 2 560016 5004 10 143 03 95
 סג, 2264 1050628 01 21/ 44056 ק1601009 101828 ט6 1276 66641025

 11255201069, 226 810ת69 {תזסשמ 2? סט 26245-םסש 6 תתצס תס |1גש

 04 58011806 תםסז 40 ש6 0461 106 1290021 58011806. 1181014082161/,
 סטז 60600169 2206 1286 076 סטז 229082) 52001806, 2264 1867, שמש

 0006 0ע001241064 026 01 סט )6069 29 2 52011006 10 186 8185 1

 426 טע0114, 4660 םסוש 406 1268 01 406 2293082) 52011806 2064 1861/ ט10-
 {גתנ 15 106 }6150 224100, 146 ם0מ464 }6058 12ז00. 1014 4061 1296
 {םסץצ ת2ט6 00+ 0017 2609 106 0010002004ת0606, 2224 168 {4ופ 068

 ץס 5021/ תנגזא ץסטז 200969, קט? {8סץ 2276 2150 ו/2460660 116 ט6

 64110 0168 004 01000. 12104108 1829 1םס} 216 ק61101/019 106 ט1

 04 16 1,014 {מסץ 020964 186 }6 40 26 8110664 סג 106 2010-42-16 9,

 226 11166 10 644610010216 סטסזע }סשש 1 0146 10 1010 106 5011?
 טטת10ה 547, 4486 ץס 5021/ 204 1646 20960109 1861601 011 20010-
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 ץ0106 1026 021/5 15 10 סט/ 400169 29 ןסשעפ, 29 1060, 115 70106 15 4

 סת!צ סע 210565.
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 ןס 10 ץס, 6109 16 4154 0000002001ז601 10ז 106 1615 ק60016 1 4
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 1 0164, ''1611016 2264 00061מט3005, 16 ע6ע80121100 {גזסט9מ 211/ 2064 4216.

 14 966ת15 10 116 45 11 8 קסוט61101 עס106, 004 {מ 2 46046/ 1006, 5298
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 {גצ 2 006212006 18 106 טעמג90026 םוגז 006 2 764: ; 06 גמ 20065/ |סש,
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 םצ ןספטענז (טסוצטא (116קזסוש '1 62006/ 1מ 11000468) ,

 זע ספא2 תאתמאעפ אאס ןיעזקאפ :

 1 ?םס קסז1100 01 {מס 1 8010 וט1נ1סמ טט6 1626 10-647 ש6 800 6

 ?01/ס6109 : "'1 019 תמסמזמ 26 10 ץס 106 0021מ0109 01 1000115 ; 16 5021

 םס 10 ץס 106 8156 01 106 תמסתזמפ 01 406 ץס21. 8200 15220 5475 17

 106 180ז40 500014 2276 00100060060 0144, 1118 זמסתזמ 26 +ס0 ץס,

 {סז 1015 18 {הס 2151 00ז0מ2060060+. רשמְצ, נס, 6068 1 ססענוס6

 שע11ג "1מ 406 26ס2180100/ : 1506 2תפ66ז 19, '11604056 116 1, 646

 00 םגטס 215 קססק1ס אתסש 20200+ 106 קסואס/ 01 15 2018,

 מס 180:88 1614/09 {ס טפ 2? 8154 {םס 2ופוסזץ 01 01624000

 1חנק8115 10 טפ 16 1062 תסש 1015 וע0014 467610066, 224 {!סעג 405 ע6

 164ז04 טסז} תגגסת-

 4/6 {םסמ ןק60061ע6 תסוש 106 1600188 ק60016 6216 1040 626546066.

 106 1מסז2ג קסז1/8עפ ?0 טפ 106 26200101 2080 תגקקץ 4435 07 6

 682100004 04 486 /160158 ןקס0016} 061016 406 ןגשש 0045 ק7001210166 סת

 ילנמגג 306 866 20402101664 רוט סטז 8184 ק20112100, 2122, 11
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 !אסשש } 2תג 2 1048 6021 10 21/ 4 }ןסש 60021 10 211 |ןסשפ}

 אזצ 462006/ 180204 216 10 26 25 186 1160זס6 9564 1008: 86 3

 ןסשש 24 םסענס 206 2 1מגמ 0049146, ט81סמ 18 204 תנסזס 1848 4
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 "מס טזסממס6? 16ע611128 5214: ' 4064 1 50211 10286 2 םסוט 1

 0118 446 110056 01 10428 2064 זמצ} {.גשט 8021/ 26 וע114668 טקסג 1
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 14 19 06446/ 10 06 2 ןסיש 26 6811 {םגמ 2 }ןסש גמ 2006212006 0817 }

 16 18 2106 861046 (2064 40 26 2 תוגמ 200009 זמסמ, 1428 10 066 64

 סט+ 25 186 (?810656 2164
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 {0 06 00010259100246 011 106 0624 2260 10 2610 186 8664צ.

 זמ 486 2162106, 006 029 10 160162106/ 1824 (104 160169 210299

 {ס0 106 086 טתמס 20ק26215 10 הוזמ.

 גזע 101:6805, {!סתג םסש סמ 1 50211 276 {טס ק10212ת05 10 זמצ-

 3616 1086 8156 0401 26 10 8004 תמצ ק60016, 4861/ 112641600053, סטע

 10120, סט םטזנגמ 1265, 206 2150 410 26 2 2004 224 2065 8

 01 {םנפ ססטמזזץ, 8616 0 046 1016116168 וע168 034 161901045 98
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 'ן'ס 06 2 2000 60160026ת 01 {0ופ ס00ט38/זץ 006 זמט5/ 06 2 8006 }ןסש,

 206 26 12110101 40 זמצ 1264 וט8108 211069 09 40 56ע76 406 1,014 01 סט

 10:61840615 284 804 06 41911/064 ןמ סט 16101009 1089

 1 5211 160024:0 2 }סש 2464 06 ק10064 4024 1 גזמ 026; 10 2 ןסש
 1פ 2 הטזחוגת 2612 160 2 261161 זוג 2 1609100 טט0108 4620065 םטתנגמ-

 16} 286 160000658 10 211 1100046418011001021100.1 88211 1602: 2ג 0
 0166 01 1015 ססטם6זץ, 0164 זמ} ק216018, 5190615, 27048618 0
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 08 1:2016, טט8616 סטסז} 006 6מ)סעֿפ 60021 11801484

 6 1404! םוצס 106 קסש6/ 204 0001296 10 2000ת00190 21/ 6
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 ץסת 4 888 ןעז1'י;/ 411

 םז 11. 21014דצ-

 אזצ טמאת םעממאיעפ, 1'תזטאתפ גאס 411, 5521 ,32 }

 10-48צ} 15 תנצ 824 21102720. 2/401029 1056 2596010160 2616 {}

 ן;מסוש 414616 216 50ת16 שםס 216 404 82415866 18 10161102, 004 6

 060219ת0 206 רא10ג 406 06162100168 ןק6110141664 4646.
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 9176 0016 4106 10 186 קט0110 8080015 102 10 106 086421, 1824 6
 19 ת1016 ק206206 10 2009120מ7 2060 21210002/ 01 406 14001150 124ת-

 90296 {םגמ 101 186 2626296008 206 1529: 220 25 1009 25 1867 0

 תס+ 40 1815 18 486 6214 300014 16 486161016 542249 40 7/000/ 30
 102? {םסץ 216 26446/ 48616 1824 10סצ 216 8616.

 ןֹזע 11ס0עס66 1620061 4014 תנס 1826 0017 16060601} 48616 1164 גת

 005912 2 2162? 1160ז6ס6 ק069 שםס 5214, 86 2 }סש 21 8סתנס, 284 2

 נגמ 0049146. 106 82/06 01 4015 064 6029 }. 1. (107400, 2264, 200004-

 100 {0 0024 זע 162006/ 1014 206, 486 2064 295 ןט56 9068 2ג 1

 2 }סש 21 0006 220 2 ןמגמ 1מ 50016//, 2 )סש 2? 2621 204 2 תמגמ

| 21 10 60021 

 06 2604266008 206 12501 15 2 טסז} 2106 224 2006 4810, 06

 0 006461502040 16 006 תוטפ? 1640 2602120ת4/ 200 21210/02/. ()ט4

 9084 זמסמ 1001446 40656 1ת סט 0244109 168 01 1:001/16496 220 6
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 עס0ת 2 828 2611/ אזי

 םצ תסצ. 280404.

 םמאמ ץתזמאתפ אאת = אחקא'עפ ;

 תוצ 18486/ 0146064, 40-42ץ, 2 4066/ 21699100. 116 1020/640 6
 1,014 2602096 תס 804 {מס סקקסצ+?טמגזע 10 264 114 01 2 201660, ט8
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 (םסט90+ 182? 16 תוטפ! 06 20 621160061} תסגצצ םטז064 ט01101 1{ 41
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 )6158 2621/ 2064 !;םסשש 4821 1 ג1מ 2 )סי
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6 421:465994 18 62406164 2064 001100008 1 960/460 5011 0025 1 
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 'גסו182009 01 ץ6219 ןק25566 861016 2000201// 160091266 106 12616ץ-

 14 15 16 }6615 ק60016 4824 2264 129011064 0 105 4249 ''14606 18 6
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 {ם2/ תגפ 2 2050 11258202ת 224 3 סזמ 1410060--6424ע9 1ג 2100 6
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 ט16 04 יש11009 2 16046/ ןם 106 11סק/66 100206. !(סיש 186 1160/66
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 ךיתס ק21206 18 140215/0 1206 100/05 216 406 ט211009 }0015 861

 6065, 16119100, 119500ז7 2064 640109. 186 16ץ5 216 406 104168 01 6

 116קזס6 124090206. 1 תסשש 295 תנטסם 01 406 116טזס6 14000296 46

 1 גתג 6202216 01 306461592מ0109 406 קעסקתס1פ 2064 4061/ 1)0118102 14016/-

 ומקפ (םצ 4824 6! 1 30211 8604 406 121016, 186 121ז0464, }6198 215-

 ?סזצ, 2064 106 0046 04 1001215 טט0100 216 106 1640116006018 01 סטסזצ

 }סוש טש0 64691108 10 26 2 תנסתנטסז 01 151261 גמ טס4} 2064 9001. 1 5221

 2/6ט2ץפ 1246 0216 206 10 2110 20ץ 8612096 400081105 10 ןמס464:2406 6

 '16ע0016 01 }11021501

 1ס60190 0?219זע 261064 206 10 02661512060 תסש קסט61131 18 6

 9011 01 2 5611-000901009 1040, 01 026 ששםס 15 000614066 01 406 1014.

 סטז ק8162/9 1ת 014 6061261025, 2619 008ט10064 4024 18616 15 סמוצ

 006 6204, 00014 804 26 11120160664 2027 1/0תג 4061 1,014. 7

2637 162 00014 025002201005 20 85010489 /8614061 ,816 404 /6/246 

 181261 1עסעג 115 16100108. 1ס} 4164 0עץ129), 1162/ () 181261.

6 20016 1 86047 001 1816 406 1016 1 41900064 406 40624501/6 7 

 תוסז219, ט111169, 1154106 2464 00112060095. 1:8616 1 806 406 טבע יט
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 401108 עזמ}ץ 110699. אֹזְק 12106/ 8 קגנת 35 0206212216, 2240 ץסט} תנצ

 תגססמסז / תבטס 80021106064 ץסטז 162/5 204 0616 1624 40 2176 נס ץסטז

 טשטג 1116. +צסטז 1076 2206 106 186 קסושסז 40 2624 תוק 51060659 64

 61066 106 עמסז6 1020 211 406 106610106 01 106 קםץפנסוגתפ. 1106 0240

 1 !םגמ! ץסט 101 211 1015? 1 אמסש 1024 ץסט 40 004 640601+ גמ 5

 04 מס. + סט 0224 116 10 6 0666 {ס ץסט, 4826 1 זמגע 465676 0

 טס ץסטז 9004 204 216 סג 106 82016 ק2/0 1026 ץסט תגטס 1:04466ת }1

 80211 16גזמ 10 26 2006 2260 106. 1215 15 821 ץסט 468116 206 10 404

 406 1 ןק1010156 ץסט 10 40 תמצ 360108/ 10 10181| ץסטז 0158.

 148 2 1002146/ 04 1404 ץסט 216 20 10016 169500031016 40 1620ת 106.

 אזע ?21060 5416 10-68צ '(2006 11062006/" 206 ?עסזמ 1018 1106 סמ 1 2

 זנ56 0110096 זמצ סשמ 2818 טז } ;;םסש 4021 } 1101 40 2119

 טט11003 ץסטז 20142006. 1 8664 ץסט} 1 8664 ץסטז 00860722/ סע, ג

 1 קזס10156 10 06 30 0060160/ 800 11 } םגט6 2660 פ6ג00סזעמ גמ 6

 ןכ859 1024 8021 םס6 26 16062166 2220, 200 1 5021/ 2/6/געפ 6016

 4186 1 26024:06 24 2/ 21142ט7240ת 16500051016 10: תנע סששמ 2049.

 1 םגטס 10 000056 2 שגצ 100 תנץעפס11, סט+ 1 211 0214 סג 116 48

 סטסז שמוסמ ץסט 64 1624 216 סט 8276 םוטסמ 106 106 16ץ9 10 2



 ךוז0 ןעא15תע-,גאזט2816 א 6024816848 23

 ץתשת 2 םתת/ אזזדעש 411

 ןגצ 8110 אז, 0818.

 ןעזצ 10848 תאתמאיעפ, 1 ,22128 ת2אמ (גמטאזעז םתזמוא ;

 1 םגט6 8600016 2 2 21142020 10-4024/ 206 1015 19 זמצ 201142צ

 ץזסנג םסש סמ 1 5021 06 2 תנגת 64021 10 21 רׂשםסמ 2106 )סשֿפ

 יא111 0016 108610ס/ 2060 46916 10 קזגע, 1 8211 06 {ס 1668 10 1014

 606 140101 םטזמקסז 01 2 2110. ,געצס, 1 גזמ 2 }סש 64021 10 21/

 1 66141161698, 1 גתג 5111 2 0014. 621 6026 200002/ 216 186 8151 121ז-

 4660 ץס219 1ת 2 זתמגת 9 1116? 16 8156 8126 ץ02/9 206 01 40 120148020006

 186 0461 86ט6מ ץ6219 טט0ס 106 0114 15 0021061164 40 1644 5

 04 יאמנסג 26 825 םס ןכ12011021 1:400016096 640 2190 ע22158 000011064.

 ץעעמתגו, קזגצ, 0065 2 08114 אמסש? 116 229 ת0 000060010מ 01 106 40

 4026 249 2668 4006 10 םוומ 116 020969 11110201008 10 15 ק216018

 4:3סעסץפ 1115 162400618 2060 וט2018 10 26 25 1166 25 2 8114, 10 הצ, ?סומק

 206 ק!גצ ןט96 םסש } 2601 10 306061594064 מג תנצ 4000 9

 1276 4006 20 106. ןט9+ םסש 1 2681 40 004061/6 םסשש 46211ץ {םסץ

 םגט6 ןק214 101 זגצ 211881092-ט0.

 י/ 05, זתצ 4624 ק2/6065, 1 160060006/ תסשש ועמ2/ עסט 3406 46



 22 ךהט ןעצט1584-482188164א8 0084'082

 1 סס00416 40111668 ץ02/5 04 286. 14 40111660-ץ/621:014 ןסש! 18 4

 4418 בה: ?

 1 געג טסעק ק10064 1021 20 486 624 01 תנצ 4011166018 ץ64/ 1 2446
 טססמ 60109464 טט11ג 106 02096 01 תנק 86210 01 תנע 008501606. }1 גזג

 םעס14 01 4186 |סש150 02110164 מס, 2? 106 286 01 40111660, זמגק 7

 ןמסס 106 2041/6 5610106 01 186 }66198 גזזמע םט+ 1 גתג טסז} 8

 ק21060 482? 5308 ץסטמ2 00110168 1008? 26002ת16 ןסט09 18 1406 614

.0014 186 01 86056 |1129102 206 

 0096 216 106 8606106008 1026 81/ טק 106 סגט16ץ 01 תנצ 1621.
 09, {ג 186 106201106, 1 2ת0 ק1034 01 406 160006160926 01 1026 1342-

 190 1020 10 זוצ ק2160/פ, שםס 8264 מס 14300/ 106 ןק1180101656
 סטז 1611010ת, 25 106 1210034 94ץ75, 4404 ץס 5121| 1620מ 16 10 ץסטז

 04110/60, 80 1021 106 ועס145 01 186 180120 580014 2/ש2געפ 26 6467
 ומ 1001 1000609, 2864 11 2 זתהמ 2585 ץסט 20718109, {םסט 5216 4

 941161, סט? 1ס1ץ 162011/. 10 4015 ת0סתנסמ? 1168 1 2600006 2 165200-

 1016 /סוש 14 4815 2100060/ טטםסמ זע 12106/ 92ע5, ''(1004 114062066,/ ---

 זמ 1015 טסז} ענסז0601 1 12156 זו 3204 25 2 16800081216 }סש 2060 9004
 1024 1 וא111 1610210 {זג6 10 406 017 קז10010169 0 01 161110, יט(

 ט/25 סט1/ 262000-100/ {םזסטפמ 106 1009 2100/5 01 001 64190615100-

 4486 1/04ג 1015 51226 טקסם 0108 1 םסש 51286, 1 611 6

 זמ} ושגצ 1ת 116. 352008864 1 1286 טקסמ 10ץ85614 {םס 16900051211+ש

 )66 2060 10גמ, 0108 2048 ץסט, תנצ 02160/9 2064 זמ} |166158 מ60016,

 ןטגט6 קט טקסמ 106 10-4גצ, 1 אמסש 4826 406 יטגצ 01 1116 153 131 4

 40טס1פ, סט 2150 106861 וע140 140108. 28 ט016218 01 80619 1 50211 קט6
 ס|מ 106 86208 01 זמצ 402/ ק216018 25 61| 25 טקסמ 106 2626 01 זעץ

 4624/ 2600216 צסט, תוע 462ז ק2/6019 םגטס ק25564 2116447 1026 020
 ןטמ1סג 1 םגט6 100 116264}; ץסט םגעס ק100466 21/6240ע7 186 8000619 1/סז1

 446 ק2848 01 1116, 284 ץסט 216 101| 01 6406116006. 86 ץסט תנצ קע0-

 {6040/9 2? זמצ 2020212006 18 1116; 160 ץסטז 6806116006 1/24004 0764 6

 2064 קס100 006 406 40194165 0116 1 ק1201 146 400061
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  2 2112 4/ם  108

 םצ ן1, { קמחהאז אא ,

 אעזצ טמא תאמפאויפ גאס תזמחאתמפ :

 1 40 20? אתסש ט824 {םס} 0211 4026 960110060+ אםנסת 1 1661 םסש

 20621660140 טט11גוג תנע 6211 1 מ 486 2100060/ וטמסמ 1 2600006 1401/-

 6004 ץ76215 01 226, טםסת 1 0691 10 262 106 8216 ''86091016 2612,

 244 טטמתסמ 1 162 םסוש תנק 120061 460121698 תנס 28 14406060668/ 1610{

 1 6108 21006 16500081016 10/ תנק 2049 1062/4 (1064 2064 212ת---םסש 0

 ץסט 0213 8000 2 5601100601 002100864 01 10501/201008 2064 0016 1

 לע םסמ 186 2640? 15 18501164 2064 18 486 2162011ת16 16 106010165 6

 46 1ת10060511} 400 2162106598 01 486 1810 טטמ10מ ץסט 2476 {0ס 2?

 11סש 1624, םסוש ת128:01006מ9, תםסוש ןק06010 15 106 40030401, 1024 1,

 2 ץסטמפ, 1040060? 40111660-/621:014 08114, 18 תנצ 210606 8 4

 5441 סם ןגצ 1/קפ, 0118 תנצ סץס8 5410 טםזט0060 01 נץ 00110158 4162,

 5001 פטמאסמ זת 6065 120125165, 00118004 2מ7 62061168066 1 116,

 טססס106 504006217 2 ''96051216 0619, 2 תוגמ טם0 15 16500251016 40

 טסשמפ 40 1661 486 404165 04 146 2264 201421 146! 1106 ',,,ׂ,4

 1015 1גסט90/ 19, סט? 2130 חסש ק21ת1ט}, 8הצס, םסשש 112901021!

 101184 ץסט! 1416, 204021 1016, 4065 804 25 ץ6? 2006 106 29 2

 זמגמ 1ת 165 101486; 101 500169/, 1 58211 160021ג 10 2 1022 4106 6

 ץט6ז} 52406 1862406116066 ץסט?8: גמ 1116 1 5411 1612 1

 2064 ז6900091016 40 ענק 1216 2060 210400ז. !1טומגתוזק 18 80 1מ 4

 4664 01 401:0660-ץ7621-014 1060. 2831 }160215ת 2006005 216 25 8004 5
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 סישמ 04114150 00406181200100) טט? 1 226 501001604 0מקס321?1?ץ 10 17

 {זסזמ זתמ}צ )6019 16200615 2064 1/סזג זמ}צ ק2/6065 00006זמ/42 ( 8

 ס01111122000601. 1 םס 862ט60!} סעסשמ 01 סט1 101001421 }4219 204 21|

 1699005 00006/מ100 סט1/ 1612108 םגטס 20062/66 2610/6 216 10-42ע,

 טעתסמ 1 תגטס 0660 10/ 106 8154 {1מס 02164 טק 10 406 1 4012.

 1 1600104066 211 {0-62ע 04 146 (000105 04 4436 1

 '"ך'מ1פ 443 186 1010 {םצ (204 1615 4066 40 ק6110זת4ג 1119 !גשאפ 401

 ס0100120600016015. 1 011 40 תנץ 040008? 4ט11מ0 זוץ 1116 10 0056ז966

 טט110 10501124100 406 1409 0810 קנטס תוס תסש קסטט6ז 226 101016 1זסזתג

 10-4גע3 סם. 1 5021 0214 ןמ 106 52016 2 טקסמ ואמ1סמ ץסט, תנצ 7

 ק8ז6049, 2406 1/216664; 486 2268 01 סטז 014 קט 2ג!טגעפ םסש 16112100,

 101 שמוסמ סט 10161240619 7604 1100 4806 226 172461.

 115 18 21/ 1 םגעס 40 543 0000670109 זתמצ ס000621100 01 1421.

 זיט;1מ6/ סמ 1 קעגצ 10 106 חוק תז} 40 2120+ 1116 204 םג0קנמס58 1

 תנק 4062 ק2ז6018, 50 1021 {מס}ע תנגע 1610106 14 תוס. 1464 106 4101

 (204 21טס 1060 קסש6ז, 862110, קע0826016ץ}, 00250126002, 26406 4

 ןסמ86ט16ץ, 50 1024 !?םסץע זמגע 1176 40 566 4861 60:101ס0 2434 6 8

 02114ז60 ם1ט100 110201 10 )364215.
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 ת602 4 82 8-211/ 6 4,

 םצ 2010118890.

+ 

 אזצ םמאת םעזסטפפ תאמתא'עפ אתאתמ ןהפתעמאזפפ (,0868862410א :

 טש16מ 21625016 סמ זמצ 0002:602206, 0118 ןס} 1ג תג}צ 262/6/ 4

 טע198 072116306 40 תנצ 4620 ק216045, 1 וע111 1600654 1015 ט001187 000-

 01688000 10 118906מ 10 נס 101 2 160 10100168 08 4015 801} 447 ט0ס|

 1 גםנ 2610 1016121664 1ת 186 2162, 014 }6198 21112006, 14 416 06

1 01 204) 16 01 

 /ץס, 1087 1 גזח 2 22/-21042062--6 200024/ 25 24 )6 סמ זתִצ

 סיטמ 168000910114צ, 226 4110 4015 5200401864 00025108 1 ראג קץס-

 5601 10 ץסט 406 קע0918/0 104 תגץצ }6001980699. 1 111 ם04 1/004816 ץסט

 טט168 ןקז62002109 טע148 2101215 206 1620010059, 10ז 1 2תג 04 014 6008

 תסז גגטס 1 80400160? 0154010 2064 64000200מ ?0 4216 10 ק16200 ומ 6

 ק1650006 01 9308 2 0049816920400 0009519002 01 1621864 זתמסמ, 6

 806 106611060/ 140165 2064 20011ס06. 2411 1 טט221 10 161 ץסט 13 תסש

 1 00206176 תנצ םסש 404168 29 2 ןסש.

 1166 ץס2/9פ 290, טט86מ (2064 5604 0נ6 1010 1015 170110 286 465-

 41066 1נ6 40 2600406 2 1062006/ 01 486 )68 6016 1860 0ט(66

 468511064 2150 1021 1 580014 8276 20064-4621466 3165 טמס 04

 6400216 106, 2240 406061016 1 ססש םנע 2624 110 סע 1652609 10/ 6

 וץסז4 01 406 410010604 03 46 ט01ט6196.

 1 111 םסוש 16068/ 186 טט0149 01 406 קזסממסז 152128: 1125 {תסט

 תס4 םסיטמ, 2254 {מסט 004 862164 1026 106 67061125000 (206, 186 1,0164

 {תס (:162401 03 106 6649 01 106 6211, 1210161מ 204, 86140064 18 1062/צ.

 0626 15 םס 562ז/001מ0 10 15 0006191200102. 1 תנע 80010 0266 1

 48111062 ץ6218 1 8264 עסעץ 110416 1106 10 5620 104 106 12616ע וא140 ןםצ



 18 188 ןעטט15:-4241281084א8 08470028.
 ןפ =

 060016 200 8 8004 014260 01 106 ססטמזץ טט0616/0 1 ןוז 1{ 41

 ןסטס סט; תסוץ ?סתקט6, 1 5121| 20016012406 סטז 0164 1166126116, 406 1241

 ענט4) 8864 1 8081/ קמצ 406 1650600 10 6 46800618 226 1621066/ תנסמ

0} (0215. 

 0 1006! 8606 1 2169551095 10 זמק 462 0619 ןסע0100 617

 11065, 50 4823 {םסץ תנגע 68)סצ 406 ק16453/69 01 4161 08010160 4

 0200160 8 0820160. 2481699 1061 8096 ש8{1 110068 2864 0108060/ע,

 6210 226 0080160000604. 181685 תנק 81916/9 200 21040615, 400165 4

 4045, 200 סוג 604116 1גת01/. 5604 {םצ 01659149, () 1,014, 10 6

 4586100160 2616; 21658 תוצ 162006/8 2004 211 תנע 1116045, 4026406/ עג

 846 םססק1ס 01 1512461, 5016246 םסוש 40/032000+ 406 000110. 1466 ט5 1176

 40 866 186 821724/00 226 110612410מ 04 21/ 1512461. 1160.

 יד זמםת'פ 5204 ,/ג1 םהסצאזע

 27050/ תגק 4641 1116049 14 26800ט69 104666 2 12406/ 40 1ז0-

 טגסס 8 1006 2116 תגטותק {םזסשמ 04 930 2 תסגעק 0010686 1024

 (204, תנע 82 21102080 229 4006 061 1? 025 2 קז61/ 8204 1220 0

 160146 18 106 1 0040, 160166 106 21208/1/ זג 106 קעסקמס:פ 200

 461176 215 80660069 1ת {שס 1200020069. 120 ץסט 1014 1 1002 תוזמ

 ןסג9 10 1624 21/ 1019? (28! םס! 06 25 2 62406160/ 2624 סמ 85

 800010619, 206 10 טשג2+ 06 18 060/ 10 40 16 4069 14 תס 1106

 גאסשש, תנצ 90, 00006 2060 1699 ץסט/ 12406. 1 4696/ט6 10 25 ץסט

 ץ00:8611 5214 1מ ץסטז 906600.

 12610601061, ץסט 8021/ 10181 21/ 402? ץסט 2266 8214 10 106 9ץמ2-

 20046. 86 2 ןסש יט168 ץסטז 1116 200 5001 צסט 85021| 26 16 6

 01 |ט021500 2206 2 21659180 10 תטזמגתגזץ.

 07/094/, זמצ 1116045. 1,64 106 1,016 ,/41ת0100/+/ תס!ק ט5 211 10 6

 806 41106 2? 165110215 2264 24 ק16250/65 01 181261 8 521721108-



 דו12 ןעואזפט-אא24104א8 028108 1
 טיפש.

 0 ם6. 1 שא 1680 סג 6 ק268 טעסמ שט2108 ץסט 2276 164 תמס 1

 םסש ; 1 5211 06 2 )סש טנ68 211 תוצ 2621 204 9001 צסט, 0ת|צ, תנץ

 2004 ק8/6018, תנגפז 002/1036 {ס 26 תגצ 901116021 202:412053 0

 ץסט 216 006 90000564 40. 120 20? 4206 262/ 1/ס/ג 106 102? 202/-

 6412409ת:מ 10 0016 1, 16 0111 26 625164 104 116 10 10181| תוץע 404165 0

 זמצ 1610210מ, 10 תגצ 2610, 10 סט 1028, 2064 10 186 8634ץ7 01 סט

 טטס061101 1510זצ-

 1 גזמ 2 ןסש! !1סשש יאס4461010117 4086 100/48 16-6000 10 זמ 6218

 1 גזמ 2 08114 01 106 6061021 8210100 142? 26116709 18 406 6461221 1,014

 4016 15 םט+ 086 (106, 1:10161ז ; 4616 15 804 006 824010מ, 151461/ 4

 151261 טט25 000960 ם (2004 40 8660 006 1 0120 טמ1סמ 4620868 םטזמגמ-

 1וצ תסש 10 1176 2גקקגו} {ם {גופ אסז16. 24 1018, 08 קס,,סחם8

 90000699, 101010695, 0011200059, 110616} 226 64021ץ, 13 406402160

 2060 10 1019 תס!ץ 1462/ 01 186 1401284 106 )66158 200016 קט6 1

11765 24 2464 

 ''ןיטסמ 11 {מסט 2165 1ת 816, 1064 9021+ 004 םטזם, 0446 11

 תס+ 8004 4066 2064 820068 9821 06 200102400 1866. ,276 ,1840052805 

 1685 01 1800920609 01 זוצ 260016 2276 580118066/ 4061 1009 10/ 6

 80:28'1. 1116 204 500014, 0096 2064 ק112986 00014 804 6001061 6

 ןסוא 10 06 12156 10 ופ (104 2064 10 215 8017 18סעג8. 11840 215 1

 4ז00 04 1004 06 160021066 106 40 215 16119100, 206 215 8011 606

 טשמ116 18 1105 תמטזמנטז64} '1104/ () 151261} 006 1,010, 00 (2064, 18 6

"!041 

 ,אץס, }סט 1004 וט25 5066 86 211 110069 2064 {מ 211 000011169

 םט+ 406 ןסשופמ 2200 5411 1165 2064 111 ס0מ6/םט6 40 1176 1016ט61.

 /9 2 ןסש, 1 0111 06 {זט6 10 תגָצ ק60016 10 106 1684 01 תנא 1116. 1

 וענ1) 60002ט0/ 10 26 2מ 800050 ןסש , 00 26 28 200684 1060006/ 01 זגצ



 16 1142 ןעט15ע-,גא281084א8 08/208.

 04 יא1ת4 1012014 4ז1/6 2116 17 סג 1000 16 568 01 1116, 1000 406 1714

 {ט1 2111ס08 04 201512668. 116 460160400ט8 2:1/0609 01 1246 1660 1

 ענסט605 16443 2064 סקסמ 10 4129 תוס 406 1810 106 20ץ99 01 81, 0

 58001 04 0116, סט? 106 סעס 0? 2 8006 020121ג 00014 1666 תנס 0?1זג

 פמ:קששז6ס8 ; סמ1} 406 0216 01 תוצ 8006 ק21615 04 8406 תנסס 4 1

 םג120? 806 26 164 294/47 1040 446 21644 60110610699 04 1146.

 1263ז קגזסמ?פ, םסוט סג 1 10240/ ץסט 10ז 211 406 2004 0100 ץסט

 חגטס 4006 40 1067 1001 40111660 ץס219 עסט 1406 266 5201140100 ץסט1

 ןוטס8 104 זמס, ץסט 8476 04166 10 תנס 25 104 ץסטז עסז} סע09 1 םגעס

 סוטסת ץסט תנגמץצ 516601659 212015 206 תנגמץ 110001650016 4279. 45 2
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